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1. Bevezető gondolatok
Globális környezeti válságokkal fenyegető világunkban sok szó esik az emberiség környezetés természetkárosító tevékenységeiről. A hétköznapi ember számára is egyre nyilvánvalóbb a
növény- és az állatvilág elszegényedése, egyes fajok kipusztulása bizonyos területekről. Az
emberiség lelkéhez általában közelebb álló madarak (Aves) tekintetében a gondolkodó
emberek talán még érzékenyebben reagálnak ezekre a kérdésekre.
A híradásokban többnyire bizonyos madárfajok állományának csökkenéséről lehet
hallani, sőt némely faj már a kipusztulás szélére sodródott, azokról a madárfajokról nem is
beszélve, amelyek egyértelműen az embernek köszönhetik kipusztulásukat, mint például a
vándorgalamb (Ectopistes migratorius) vagy az óriásalka (Pinguinus impennis), de a példákat
sajnos még lehetne sorolni. E témákkal mind a kutatók, mind az ismeretterjesztő lapok és
televíziós adások – nagyon helyesen – sokat foglalkoznak. Egyes madárfajok
állománycsökkenése sokszor egyértelműen a fészkelési lehetőségek csökkenő számával függ
össze, így az emberiség természetes környezetet átalakító tevékenysége az élőhelyek
elvesztése révén közvetlenül hatással van bizonyos madárfajok populációnagyságára.
Természetesen azok a madárfajok, amelyek speciális fészkelési igénnyel rendelkeznek
sokkal gyorsabban és drámaibban reagálhatnak a kedvezőtlen változásokra. Az emberiség
létszámának növekedése miatt már évszázadok óta egyre nagyobb az igény megművelhető
mezőgazdasági területekre. Ennek egyenes következménye a hajdani mocsaras, lápos
területek lecsapolása és mezőgazdasági művelésbe vonása. Így a Kárpát-medence hajdani
hatalmas mocsaras területeinek eltűnésével számos korábban itt fészkelő madárfaj is
kipusztult. Ilyenek például a rózsás gödény (Pelecanus onocrotalus) és a borzas gödény
(Pelecanus crispus), a bütykös hattyú (Cygnus olor) és az énekes hattyú (Cygnus cygnus), a
daru (Grus grus), a kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus) vagy a kékcsőrű réce (Oxyura
leucocephala). Az énekes hattyú a 18. században, a gödények, a bütykös hattyú és a daru a 19.
században még költöttek mocsarainkban, azonban a 20. század elejére mint fészkelő fajok
kipusztultak. A vándorsólyom (Falco peregrinus), a nyírfajd (Tetrao tetrix), a siketfajd
(Tetrao urogallus), a reznek (Tetrax tetrax) és a kis csér (Sterna albifrons) szintén a
kipusztult fajok közé tartozik, illetve tartozott.
Szerencsére azonban nem csak negatív folyamatok jellemzik madárvilágunkat. A 20.
század folyamán számos új fészkelő faj is megjelent, illetve több, korábban hazánkból
kipusztult madárfaj ismét fészkelővé vált. Néhány fajnál csak alkalmi, szórványos
fészkelésekről beszélhetünk, ilyenek a csörgő réce (Anas crecca), a kis héja (Accipiter
brevipes), a gatyáskuvik (Aegolius funereus) és a sövénysármány (Emberiza cirlus). E fajok
hazai költései egyszerűen annak a következményei, hogy elterjedési területük széle éppen
valahol Magyarország határai közelében húzódik, így a természetes areaperemi fluktuáció
következtében időnként megjelennek fészkelőként nálunk (sokszor évekre), hogy aztán ismét
eltűnjenek.
Sok esetben viszont a madárfajok lassabb vagy gyorsabb terjeszkedésének,
areanagyobbodásának vagyunk tanúi. Erre a leglátványosabb példák a balkáni gerle
(Streptopelia decaocto) és a balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus) európai térhódításai,
de ide sorolható a kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus), a bütykös hattyú (Cygnus olor),
az üstökösréce (Netta rufina), a kontyos réce (Aythya fuligula), a szerecsensirály (Larus
melanocephalus), az uráli bagoly (Strix uralensis), a fenyőrigó (Turdus pilaris) és a halvány
geze (Hippolais pallida) terjeszkedése is. Egyes más fajoknál szintén tetten érhető a
terjeszkedés, illetve sokszor még csak a fészkelőterület növekedésének éppen a kezdeti
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stádiuma. Ilyen új hazai fészkelő fajok a bütykös ásólúd (Tadorna tadorna), a kerceréce
(Bucephala clangula), a nagy bukó (Mergus merganser), a pusztai ölyv (Buteo rufinus), a
viharsirály (Larus canus), a sárgalábú sirály (Larus cachinnans), a berki poszáta (Cettia cetti)
és a nagy őrgébics (Lanius excubitor). Több esetben hazánkból korábban kipusztult
madárfajok jelennek meg ismét fészkelőként, mint a batla (Plegadis falcinellus), az énekes
hattyú (Cygnus cygnus), a szirti sas (Aquila chrysaetos), a vándorsólyom (Falco peregrinus)
vagy a kis csér (Sterna albifrons).
Egy terület madárvilágának változásai azonban nem csak a fészkelő fajok eltűnésével
vagy megjelenésével függnek össze, hiszen egyes fajok állományának változása nemcsak a
fészkelőterületen, hanem a telelőterületen és a vonulással érintett területeken is
megmutatkozik. Így egyes korábban nagyon ritkán átvonuló vagy telelő fajok gyakoribbá
válhatnak, ilyen például a vörösnyakú lúd (Branta ruficollis), egyes madárfajok előfordulásai
pedig nagyon megritkulnak, utóbbira példa a havasi fülespacsirta (Eremophila alpestris).
Az is közismert, hogy időnként olyan madárfajok is felbukkannak nálunk, amelyek
annak előtte még soha nem fordultak elő Magyarországon. E ritkaságok előfordulásait egyes
szakemberek nem sokra becsülik, mondván, hogy egy adott terület értékeihez nem tartoznak
hozzá, mert előfordulásaik sokszor csak a véletlennek köszönhetők. Ezzel a látásmóddal a
magam részéről nem értek egyet, hiszen például egy terület védetté nyilvánítása során a
legelső teendő az ott előforduló fajok lajstromba vétele, amelynek során nyilván a fészkelő
madárfajok sokkal fontosabbak (SASVÁRI, 1986a), de az alkalmilag megjelenő fajok sora is
mindenképpen hozzájárulhat ahhoz, hogy ez a fajlista nagyobb súllyal essen latba a
döntéshozatal során. Az akár kontinenseken át is vonuló madarak esetében mindenki számára
nyilvánvaló, hogy a vonuló és pihenőhelyek éppúgy védendők, mint a fészkelőhelyek, és
lehetséges, hogy egy ma még csak kóborlónak minősülő ritka faj a későbbiekben rendszeres
átvonulóvá válik.
Az új fajok, kóborlók megjelenésének magyarázata során egyre kevésbé beszélhetünk a
véletlen szerepéről. E fajok előfordulásainak számos természetes, biológiai és egyéb oka van,
a külső időjárási tényezőktől egészen a genetikáig. A ritka kóborló fajok adatai többnyire
valamilyen jellegzetes térbeli és időbeli mintázatot mutatnak, amiből következtetni lehet
eredetükre és ide kerülésüknek az okaira is. Egy-egy új madárfaj hazai felbukkanása sokszor
az adott faj terjeszkedésével hozható összefüggésbe, azaz egy ma még csak néhány
előfordulással rendelkező „ritkaság” holnap lehet, hogy már közönséges fészkelő fajunk lesz:
gondoljunk csak arra, hogy a balkáni gerle (Streptopelia decaocto) és a balkáni fakopáncs
(Dendrocopos syriacus) is ritka kóborlóként kezdte hazai „pályafutását”.
Természetesen minden új faj első előfordulásánál gondolnunk kell arra, hogy a faj egyegy egyede valószínűleg már korábban is előfordult hazánkban, de akkor nem került szem elé
(KEVE, 1948), hiszen a vonuló madarak egyedszámához viszonyítva a madármegfigyelők
száma, és egy-egy megfigyelő által terepen töltött idő nagyon csekély. Ezzel függhet össze az
is, hogy a Magyar Madártani Egyesület megalakulása, tehát a szervezett madártani kutatások
és a madármegfigyelés mint szabadidős tevékenység egyre elterjedtebbé válása óta a korábbi
időszakokhoz képest rendkívül sok faunára új faj került elő Magyarországon, hiszen a
megfigyelők száma és a terepen töltött idő jelentősen növekedett. A Magyar Madártani
Egyesület magalakulása utáni időszak újabb nagy fordulópontja volt a „rendszerváltozás”,
ugyanis azt követően egyre nagyobb számban lehetett hozzáférni hazánkban is olyan
szakkönyvekhez és technikai eszközökhöz, távcsövekhez, amelyeknek a segítségével a
madárhatározás „finomodhatott”. A még újabb technikai eszközök – mobiltelefon, internet,
digitális fényképezés – pedig az előfordulások bizonyítása terén jelentett újabb nagy
segítséget.
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Dolgozatomban a Magyar Madártani Egyesület 1974-es magalakulása óta eltelt
időszakban hazánkban előkerült új madárfajokat szeretném bemutatni. Megpróbálom
elemezni azt, hogy e fajok vajon miért pont ebben az időszakban jelentek meg új fajként
Magyarországon, előfordulásaik milyen idő- és térbeli mintázatot mutatnak hazánkban, és
ezek a mintázatok mennyiben felelnek meg az adott faj európai előfordulásai mintázatának,
illetve mennyiben térnek el attól, valamint mennyire függnek össze a faj vonulási szokásaival
és az aktuális európai időjárási helyzettel.
Megpróbálom összevetni a Magyar Madártani Egyesület megalakulása előtti és utáni
időszakban hazánkban új fajként előkerült madárfajok esetében az új fajok kimutatásának
gyakoriságát és módjait, valamint rendszertani csoportonkénti és faunaelemenkénti
megoszlásukat, illetve ugyanilyen szempontok alapján összehasonlítást teszek a
„rendszerváltás” előtti és utáni időszak tekintetében is.
Az 1974-ben alakult Magyar Madártani Egyesület 1990-től már mint Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület működik tovább, és jelenleg is ez a hivatalos elnevezése.
Ennek ellenére dolgozatomban végig Magyar Madártani Egyesületként szerepel, aminek az
az oka, hogy a szövegben a név szinte kizárólag csak a megalakulása előtti és a megalakulása
utáni időszak szövegösszefüggésben szerepel, márpedig az alakuláskor Magyar Madártani
Egyesület volt a neve.
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2. Irodalmi áttekintés

2.1. Névjegyzékek és fajlisták
Az ornitológusok – de más állatcsoportok kutatói is – időnként szükségét érzik, hogy egy-egy
adott állatföldrajzi vagy természetföldrajzi egység, illetve mesterséges politikai határokkal
határolt terület madárvilágáról felsorolásszerű, esetleg rövid kommentárokkal kiegészített
fajlistákat jelentessenek meg. E listákat egyesek – elsősorban az aktívan gyakorlati
természetvédelemmel foglalkozók – feleslegesnek tartják, szerintük az energiákat inkább
gyakorlati madárvédelemre, élőhelyfejlesztésre kellene fordítani. Csak azt felejtik el, hogy
mindenféle természetvédelmi munka, így a gyakorlati természetvédelem alapja is nem más,
mint annak ismerete, hogy milyen élőlények élnek az adott megvédeni kívánt területen. Az
évekig, évtizedekig lenézett faunisztikai munka az utóbbi években kezdi ismét elfoglalni
rangos helyét az alkalmazott kutatásokban. A faunisztika igenis alkalmazott tudományterület,
s bár a faunisztikai munka végeredménye nem más, mint egy „egyszerű” fajlista, a fajlista
nevei mögött azonban taxonómiai, zoogeográfiai, szünbiológiai, chorológiai, fenológiai,
populációdinamikai, etológiai, ökológiai és evolúcióbiológiai ismeretek és kutatások
húzódnak meg (DÉVAI et al., 2004).
A ókori rómaiak „nomenclator”-nak, azaz „névkiáltó”-nak nevezték azt a rabszolgát, aki
ura előtt haladva gazdájának megnevezte az utcán szembejövőket. Tulajdonképpen a
zoológiában is hasonló értelemben használjuk a szót, hiszen a nomenclatorokban tudományos
nevükön megnevezzük, felsoroljuk az adott területen talált állatfajokat, azaz a nomenclator
egyszerűen névjegyzéket jelent. Apró különbség azonban mégis érezhető az egyszerű fajlista
és a nomenclator jelentéstartalma között, a nomenclator egyrészt rendszertani sorrendben
sorolja fel a fajokat (míg egy fajlistában a felsorolás ettől eltérő is lehet), másrészt a puszta
felsoroláson túl általában valamiféle rövid szöveges vagy kódokkal jelölt utalást is tartalmaz
az adott faj státuszára a kérdéses területen.
Számos fajlista létezik, amelyek a világ madárfajait tartalmazzák (CLEMENTS, 2000), de
vannak fajlisták a Holarktiszra (VOOUS, 1977), a teljes Palearktiszra (BEAMAN, 1994) vagy a
Nyugat-Palearktiszra (BIRDING WORLD, 1995) vonatkozóan is. Ezek természetesen csak
kiragadott példák, hiszen világfajlistából is számtalan létezik, amelyek a fajlista
összeállítójának taxonómiai nézetei szerint akár jelentősen különbözhetnek is egymástól.
A Magyarország madarait felsoroló első jegyzék még a 18. század végén született
(SCHÖNBAUER, 1795), ezt később KORNHUBER (1856), MADARÁSZ (1881), CHERNEL (1888)
és FRIVALDSZKY (1891) hasonló munkái követték.
A Madártani Intézet első hivatalos névjegyzékét a 19. század végén Chernel István
állította össze (MAGYAR ORNITHOLÓGIAI KÖZPONT, 1898). A húsz évvel később kiadott
következő nomenclatoron – amely 410 madárfajt és -alfajt tartalmaz – már szerzőként is
Chernel István neve szerepel (CHERNEL, 1918). A trianoni békeszerződés után Chernel István
szenvedélyes bevezetőjű cikkben elemzi, hogy a korábbi nomenclatorból mely fajokat kell
törölni (a fajok és alfajok majdnem hatodát), mivel azok csak az új határokon kívül fordulnak
(fordultak) elő (CHERNEL, 1922). A madarakról szóló ismeretanyag további bővülése mellett
az 1918-as nomenclatorban követett, már kiadása idejében is divatjamúlt rendszertani váz és
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névhasználat szükségszerűvé tette egy újabb névjegyzék minél hamarabbi megjelentetését, ezt
Schenk Jakab állította össze az akkoriban nemzetközileg elfogadott Hartert-féle rendszertant
követve (SCHENK, 1939). Ez az újabb névjegyzék még mindig tartalmazta a trianoni
békeszerződés előtti Magyarország valamennyi madárfaját és -alfaját (szám szerint 390-et),
igaz az új határokon kívül előfordulókat (előfordultakat) megkülönböztetésül dőlt betűvel
szedték. Mire elérkezett az idő egy újabb névjegyzék kiadására, az ebben követett
rendszertani váz is elavulttá vált. Ezért a Madártani Intézet negyedik névjegyzéke, amelyet
Keve András készített, már a Wetmore-féle taxonómián alapult (KEVE, 1960b). E jegyzék már
csak a mai határainkon belül előfordult madárfajokat (332 fajt) tartalmazza, igaz függelékben
még felsorolja azokat a fajokat is, amelyek a trianoni békeszerződés következtében kerültek ki
a névjegyzékből. Hazánk madárfajainak száma az 1960-as nomenclator megjelenését követő
másfél évtized alatt további fajokkal bővült, így 1975 végére összeállt a névjegyzék újabb
kiadásának kézirata, ami 341 fajt tartalmazott, de ez sajnos csak közel egy évtizeddel később
kerülhetett nyomdába (KEVE, 1984).
Az egyes névjegyzékek megjelenése közötti időkben az adott kor neves ornitológusai
időnként összefoglaló cikkekben tekintették át, hogy az utolsó névjegyzék megjelenése óta
milyen új fajokkal bővült a hazai madárvilág (VASVÁRI, 1935). Magyarországon a
madárvilággal kapcsolatos adatgyűjtés az 1970-es, 1980-as években újabb lendületet vett, e
munkának a legnagyobb lökést az amerikai madárfestő és ornitológus, Roger T. Peterson
1954-ben angolul (PETERSON et al., 1954), majd 1969-ben magyarul is megjelent európai
madárhatározó-könyve (PETERSON et al., 1969) adta. E kötetnek 1986-ig négy magyar kiadása
jelent meg. Peterson határozókönyveinek indíttatására napjainkra a megfigyelőknek népes
tábora, a madárhatározásnak pedig világszerte könyvtárnyi irodalma van már. A Magyar
Madártani Egyesület 1974-es megalakulásával pedig a megfigyelői hálózat és az adatok
gyűjtése olyan szervezettséget és méreteket ért el Magyarországon is, aminek egyenes
következménye volt a hazai madártani ismeretek jelentős gyarapodása. Időközben
természetesen a hazai faunára új fajok is szép számmal kerültek elő, amelyekről ugyancsak
születtek összefoglaló közlemények (BANKOVICS et al., 1984; BANKOVICS, 1990, SCHMIDT,
1991; MAGYAR, 1996d).
Az 1984-es névjegyzék kéziratának lezárása után több mint húsz év elteltével jelent meg
a legújabb, immár a hatodik, jelenleg is használatos nomenclator (MAGYAR et al., 1998). Az
új névjegyzék kiadását szükségessé tette, hogy az előző névjegyzék megírása óta eltelt
időszakban hazánk területéről több mint harminc újonnan felbukkant madárfaj (ez több mint
háromszorosa a nomenclator előző két kiadásában szereplő fajok száma közötti
különbségnek!) előfordulását mutatták ki, ráadásul a Keve András által alkalmazott
rendszertan sem állta ki az idő próbáját. Ezért a hatodik hivatalos névjegyzékben – amely 373
madárfajt tartalmaz – a szerzők már az Európában általánosan elterjedt és használt Voous-féle
rendszertant (VOOUS, 1977) követik. A legújabb, DNS-elemzésen alapuló rendszertani
vizsgálatok azt mutatják, hogy mind a fajok sorrendjét és genusokba való besorolását, mind az
alfajok esetleges faji önállóságát illetően számos további változtatás szükséges, de ezek a
nézetek egyelőre még számos vitát váltanak ki az ornitológusok körében, ezért kérdéses, hogy
a sokszor mélyreható változásokból mi az, ami a nomenclator következő kiadásában meg fog
mutatkozni. Az új kiadásra hamarosan sort kell keríteni, mert 1998 óta újabb huszonkét
madárfaj gazdagítja a Magyarország jelenlegi határain belül előfordult madárfajok sorát.
A hivatalos névjegyzékek mellett számos magyar fajlista látott még napvilágot
különböző madártani folyóiratokban, ami azt jelzi, hogy rendszeresen mutatkozott igény
aktuális fajlistákra, illetve a nomenclator nem volt mindenki számára elérhető. Magyarország
egészére vonatkozó fajlisták jelentek meg például a Madártani Tájékoztatóban (KEVE, 1980),
az Oxyurában (KVM MADÁRTANI INTÉZET & MME VIZIMADÁRVÉDELMI SZAKOSZTÁLY,
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1988), a Túzokban (MAGYAR & HADARICS, 1996), a Partimadárban (MAGYAR, 1996a), de
könyvekben (SCHENK, 1917), sőt időnként külföldön is (FARKAS, 1967; MAGYAR, 1992).
Természetesen nemcsak az országhatáraink által határolt területre vonatkozóan jelentek
meg időnként fajlisták, hanem egy-egy tájegység, pl. a Mátra (NAGY, 1967), a Hortobágy
(KOVÁCS, 1993a), a Fertő-táj hazai része (HADARICS & PELLINGER, 1993c), az Aggtelekikarszt (HORVÁTH et al., 1998), illetve egy-egy kisebb terület, pl. az Egerszalóki-tó (FITALA,
1999) vonatkozásában is. De vannak fajlisták egy-egy közigazgatási terület, például Nógrád
megye (DREXLER, 1997) madárvilágáról is.
Szinte minden ország rendelkezik madárfajlistákkal. Ezek közül néhány közép-európai
ország névjegyzékét azért érdemes megemlítenünk, mert madárviláguk összetétele hasonló a
magyarországi faunához, így kellő összehasonlításra szolgálhat például Csehország
névjegyzéke (HUDEC et al., 1995). A trianoni békeszerződés következtében korábban
Magyarországhoz tartozó területek madárvilága most a szomszédos országokat gazdagítja, így
természetesen egyes korábban a magyar faunában szereplő fajok, alfajok és egyes adatok
most a környező országok névjegyzékeiben szerepelnek. Romániában az 1960-as és az 1970es évek elején több névjegyzék is megjelent, jelenleg egy ötnyelvű jegyzékből (MUNTEANU,
1992) és egy másik, a madarak státuszát is bemutató névjegyzékből (MUNTEANU, 1998)
tájékozódhatunk keleti szomszédunk madárvilágáról. Meg kell említenünk Szlovákia (TRNKA,
1997) és Ausztria (BAUER & BERG, 1989) névjegyzékeit is.
Tudományos szempontból minden névjegyzék, fajlista esetében jobb, ha az egy
természetföldrajzi vagy állatföldrajzi egységre vonatkozik. Ilyen például a Kárpát-medence
madarainak fajlistája (ECSEDI & OLÁH, 2001). Meg kell azonban jegyezni, hogy a természetes
tájak pontos határainak meghatározása – a szigetek kivételével – sokszor nehézségekbe
ütközik, ezért gyakorlati szempontból könnyebb a mesterségesen meghúzott határok
(országhatárok, községhatárok) által közrefogott területekre vonatkozó listák, névjegyzékek
elkészítése.

2.2. Elterjedési terület, állománynövekedés és terjeszkedés
2.2.1. Az állománynagyság és az elterjedési terület
változásainak összefüggései
Egy adott területen a ritka fajok előfordulásának a gyakoriságát befolyásolja azok fészkelő
populációjának a nagysága is. Értelemszerűen, ha egy madárfaj populációja növekszik, akkor
kóborlóként is nagyobb eséllyel lehet előfordulására számítani valamely területen. Északamerikai énekesmadárfajok vizsgálata során megállapították, hogy egy adott területen egyegy kóborló faj előfordulási gyakoriságában beállt változás egyenes arányban volt az adott faj
fészkelőterületén a populáció (vagy a populáció egy része) sűrűségének a változásával (VEIT,
2000). Természetesen a fészkelőterülettől való távolsággal fordítottan arányos a kóborlók
előfordulási gyakorisága, azaz az elterjedési területtől távolodva egy adott faj egyre ritkább
kóborló (UDVARDY, 1983).
Az elterjedési terület a nagy távolságokat aktívan megtenni képes állatok esetében
többféleképpen is értelmezhető, a madarak esetében elterjedési területen mindig a
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fészkelőterületet értjük, tehát azt a területet, ahol a faj a szaporodási időszakban tartózkodik,
ahol szaporodása zajlik (UDVARDY, 1983). Azon madárfajok esetében, amelyek a
fészeképítéshez speciális helyet igényelnek (például az odúban költő fajok) elsősorban a
többnyire korlátozottan rendelkezésre álló fészkelésre alkalmas helyek szabják meg a
populáció sűrűségét és az elterjedési terület határait. Más, a fészek helye szempontjából nem
különleges igényű madárfajok esetében viszont az alkalmas fészkelőhelyek szinte korlátlanul
állnak rendelkezésre. E fajoknál a költési időszakban rendelkezésre álló, a sikeres
fiókaneveléshez szükséges táplálék mennyisége szabhat határt a populáció sűrűségének és
elterjedési határainak. A madarak esetében az elterjedést korlátozó fizikai tényezők kevésbé
jelentősek. Állandó testhőmérsékletű állatok lévén a hőmérséklet legfeljebb csak közvetve, a
táplálékul szolgáló rovarok és más ízeltlábúak mennyiségén keresztül tud korlátozó
tényezőként fellépni. Ugyanígy más faktorok, mint a talaj, a csapadék stb. is többnyire csak
közvetetten hatnak az elterjedésre, igaz a költési időben hulló nagy mennyiségű csapadék
közvetlenül is befolyásolhatja a fiókanevelés eredményességét, így a következő évi
populációnagyságot. Az állatok elterjedését fizikailag általában korlátozó akadályok (magas
hegyláncok, folyók, tengerek) az aktívan és jól repülő madarak elterjedésének nem vagy csak
kevéssé tudnak gátjai lenni.
Egy madárfaj állományának növekedése előbb-utóbb elterjedési területének a
növekedésével is együtt jár. Mint fentebb említettem egyes madárfajoknál elsődlegesen az
alkalmas fészkelőhelyek, a megfelelő territóriumok száma, illetve bizonyos fajoknál a
fiókaneveléshez rendelkezésre álló táplálék mennyisége határolja be azt a maximális költőpársűrűséget, amit az adott terület az illető madárfajból el tud tartani (SASVÁRI, 1986b). Ha a
populáció az eltartóképességnél nagyobb mértékben növekszik (például egy enyhe tél a
szokásosnál kevésbé tizedeli meg a fiatal madarakat), akkor az egyedek (a párok) egy
részének új fészkelőhelyet kell keresni. Egy-egy faj egyedeinek (a költőpároknak) a sűrűsége
általában az elterjedési terület szélein a legalacsonyabb, hiszen többek között éppen azért ez
az elterjedési terület határa, mert itt a sikeres költéshez és fiókaneveléshez szükséges források
(fészkelőhelyek és/vagy táplálék) már egyre korlátozottabban állnak rendelkezésre. A
populáció növekedése esetén az elterjedési terület központi – a populáció nagy sűrűsége által
a forrásokat maximálisan kihasználó – részéről kiszorult, a fészkelőhely megszerzésében és
megtartásában többnyire még tapasztalatlan fiatal egyedek (párok) az elterjedési terület
szélein, illetve még azon túl próbálnak meg költőhelyet keresni. Ezen a területen a megfelelő
költőhelyek és/vagy táplálékforrások még szűkösebben állnak rendelkezésre, és nyilván az
egyéb körülmények sem a legoptimálisabbak a fiókaneveléshez, egy bizonyos határon túl
pedig egyszerűen nem lehet terjeszkedni, mert például nem áll rendelkezésre alkalmas
fészkelőhely (nyilvánvalóan egyik harkályfaj elterjedési területe sem fog soha az északi
fahatár fölé kiterjedni). Ha a körülmények nem is a legoptimálisabbak az elterjedési terület
széli részein, illetve az areán kívüli közeli területeken, azért némi terjeszkedést a faj
szempontjából az adott időszakban kedvezőbbé váló külső tényezők időnként megengednek,
ilyenkor az area nő. Ha ezután az elterjedési terület középső részein bármilyen oknál fogva
csökken a populáció nagysága, akkor a következő költési szezonban a populáció kieső
egyedei az areaszéli területekről, leginkább az újonnan elfoglalt területekről pótlódhatnak.
Ebben az esetben a széli részeken a populáció sűrűsége csökken, sőt az elterjedési terület
összehúzódik, mivel a madarak nyilván először a kényszerűségből újonnan birtokba vett
területeket hagyják el (illetve a vonuló fajok esetében a következő szezonban nem is jutnak el
oda, mert az elterjedési terület központibb – és számos szempontból kedvezőbb lehetőségeket
nyújtó – részein találnak elég fészkelőhelyet). Az elterjedési terület széli részeire szinte
folyamatos fluktuáció jellemző. A költés szempontjából kedvező éveket követően az area
kissé megnő, a rosszabb éveket követően némiképp összehúzódik. A fentiek értelmében a
fluktuáló széli területek a populáció(k) aranytartalékainak is tekinthetők.
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Amikor a költési sikert befolyásoló körülmények hosszú időn át nemcsak az area
középső részein kedvezőek, hanem az addig csak korlátozottan alkalmas széli területeken,
illetve az újonnan meghódított, a korábbi areán kívül eső területeken is olyan változások
állnak be, amelyek a faj költési sikere szempontjából egyre optimálisabbak, akkor a faj
elterjedési területe növekedni fog, s ha ez rövid idő alatt, gyorsan és nagy területre kiterjedően
következik be, akkor expanzióról beszélhetünk. A költési sikert kedvezőtlenül befolyásoló
tényezők hosszú ideig való fennállása természetesen ellentétes irányban hat: a
populációsűrűség csökkenését és az elterjedési terület összehúzódását vonja maga után.
A fentiekből következik – és a gyakorlati megfigyelések is ezt támasztják alá –, hogy a
madárpopulációkban a kedvező vagy kedvezőtlen környezeti változások által kiváltott
állományváltozásokat jól jelzi az area széli területeinek a változása. Például az
állománycsökkenés a fentiek szerint először az areaszéli területeken mutatkozik, akár úgy is,
hogy e területek elnéptelenednek, azaz az area elkezd összehúzódni. Mindezek a folyamatok
az area széli részein már akkor megmutatkoznak, amikor az elterjedési terület középső részein
látszólag még minden rendben van, azaz a populáció sűrűsége változatlan.
Itt kell megemlítenünk röviden a tavaszi ’overshooting’-ként ismert jelenséget. Erről
akkor beszélünk, amikor a tavaszi vonulás során a madarak költőterületüktől északra jelennek
meg, azaz „túllőnek a célon”. Az ebben a fejezetben tárgyalt témához kapcsolódva ennek
egyik oka az, hogy a fészkelőterületre korábban érkező hím madarak minden megfelelő
territóriumot elfoglalnak, így a később érkező hímek nem találnak birtokba vehető
fészkelőhelyet, ezért kénytelenek tovább repülni, és a faj rendes elterjedési területétől északra
jelennek meg (e jelenség – a tavaszi ’overshooting’ – részleteit kimerítőbben a 2.3.2.4.
fejezetben tárgyalom).

2.2.2. A klímaváltozások
és azok hatásai a madarak elterjedési területeire
A madárpopulációk sűrűségében beálló változások, amelyek az elterjedési terület határainak
valamilyen irányú elmozdulását is okozhatják, természetesen nem ok nélküliek. Számos
madárfaj esetében visszavezethetők például a klímaváltozásokra.
A klímaváltozás és a klímaingadozás fogalmai sok esetben összemosódnak, bár közöttük
tulajdonképpen csak léptékbeli különbség van, hiszen a viszonylag rövidebb távú éghajlatingadozások egy éghajlati átlag körüli ingadozásból fakadó természetes jelenségek, de ezek
hosszú távú eredőjét, azaz az átlag hosszú távú megváltozását már éghajlatváltozásnak
tekinthetjük (természetesen az is lehetséges, hogy földtörténeti léptékkel mérve még ez az
általunk éghajlatváltozásnak tekintett eltérés is csak egy enyhe ingadozás). Az
éghajlatváltozás egyik legfontosabb eleme – és leegyszerűsítve a klímaváltozásokat is sokszor
csak ennek változásával jellemzik – a hőmérséklet változása. Tudnunk kell azonban, hogy
nemcsak a hőmérsékleti átlagértékek, hanem az éghajlat más elemei – felhőzet mennyisége,
napfénybőség, csapadék mennyisége és évszakos megoszlása, széljárások – is változnak, sőt a
változások soha nem szorítkozhatnak és nem is szorítkoznak egyetlen éghajlati elem
változására, hiszen egy komplex rendszerről van szó (AUJESZKY, 1973). Mindenesetre az
éghajlati változások egyik legfeltűnőbb és talán legpontosabban mérhető összetevője a
hőmérséklet megváltozása, és e paraméter tekintetében rendelkezünk hosszú évekre,
évtizedekre visszamenőleges, bizonyos határok között egymással is jól összevethető
adatsorokkal is. Így a sokszor egyszerűen csak globális felmelegedésként emlegetett
jelenségen is mindig olyan globális éghajlatváltozást kell érteni, amelynek során az éghajlat
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egyes elemei közül a földi hőmérséklet emelkedése a jellemző, de ez természetesen más
éghajlati elemek változását is feltételezi.
Jól ismert, hogy a Föld, illetve ezen belül egy-egy kontinens vagy kisebb terület klímája
időről időre változik, s ezek a változások – akár földtörténeti léptékkel mérjük, akár rövidebb
időintervallumokra vonatkoztatjuk – bizonyos periodicitást mutatnak (amint erre az előző
bekezdésben már történt utalás). A jégkorszakok váltakozása – amelyek feltételezett
lehetséges okaira itt most nincs mód kitérni – közismert tény. A legutóbbi, ún. Würmeljegesedés maximumát mintegy 18 000 évvel ezelőtt érte el, és kb. 10 000 évvel ezelőttig
tartott. Ekkor a sarki jégsapkák erőteljesen visszahúzódtak. A régmúlt földtörténeti idők
klímaváltozásaira sokszor csak közvetett jelekből lehet következtetni, a történelmi időkben
azonban már viszonylag jól követhetők a rövidebb távú klímaváltozások, illetve a
klímaingadozások sorozata. A kora középkor nagyon meleg periódusa alatt (800 és 1200
között) jöttek létre az északi viking telepek Izlandon és Grönlandon, majd ezek a klíma
hidegre fordulásával az 1200-as, 1300-as években megszűntek (MAY, 1979). Ezután a
középkorban kisebb-nagyobb hőmérsékleti ingadozások következtek, az ún. kis jégkorszak
már a történelemből is ismert: ez a lehűlés az 1600-as évektől durván a 19. század közepéig
tartott. Az 1800-as évek elejét általában hideg évek jellemezték, gyenge, de határozott javulást
1825 és 1835 között tapasztaltak, de az 1840-es évekre ismét a hidegebb, csapadékos nyarak
voltak jellemzők (BURTON, 1995).
1850-től határozott melegedés kezdődött, amit az első tíz-húsz évben száraz nyarak és
enyhébb telek jellemeztek. Az 1880-as évek elején ismét néhány kemény tél és
csapadékosabb nyár volt, de a század végén megint szárazabb nyarak és enyhébb telek
következtek. A hőmérsékleti adatokban is markánsan megmutatkozó enyhülés a 19. század
utolsó évtizedében indult meg, és az 1930-as, 1940-es években érte el a hőmérséklet a
csúcspontját, 1940-ben, 1945-ben és 1947-ben igen szép nyarak voltak (BURTON, 1995),
mindez a folyamat az éves középhőmérsékletek, illetve a téli és a nyári középhőmérsékletek
lefutásában is megmutatkozott, és a Föld különböző területein működő mérőállomásokon is
egymáshoz hasonló adatokat mértek (HARRIS, 1964). A felmelegedés még emberi szemmel és
léptékben szemlélve is feltűnő volt, Európában számos madárfaj fészkelőterülete észak felé
terjedt, sőt egyes fajoknál évről évre szépen nyomon lehetett követni az északi irányú
terjeszkedést. Több összefoglaló közlemény is foglalkozik Európa madárvilágának az ebben
az időben bekövetkező változásával (KALELA, 1946, 1949; SALOMONSEN, 1948). E
közlemények többnyire a délebbi elterjedésű madárfajok – például a csicsörke (Serinus
serinus) vagy a házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros) – fészkelőterületének északi
irányban történő kiterjedését taglalják, de egyes fajok – például a haris (Crex crex) vagy a
szalakóta (Coracias garrulus) – elterjedési területének a déli irányban történő
visszahúzódásáról is említést tesznek (KALELA, 1946, 1949). A kutatók a déli elterjedésű
madárfajok északi irányú terjeszkedését közvetlenül vagy közvetve az éghajlatváltozással – a
klíma enyhülésével, melegedésével – hozták összefüggésbe, az északabbi területekről eltűnő,
déli irányban visszahúzódó madárfajok elterjedési területeinek a változásáért viszont az
emberi tevékenység következtében átalakuló és megszűnő élőhelyeket okolták. Déli
elterjedésű madárfajok északi irányú terjeszkedése egyes esetekben az éghajlati változásokon
túl az emberi tevékenység környezetátalakító hatásával is összefüggésbe hozható: például
Délkelet-Európa és Délnyugat-Ázsia tavainak és mocsaras vidékeinek részben az éghajlat
melegebbre fordulása, részben pedig a mesterséges lecsapolások következtében történő
kiszáradása miatt egyes vízimadárfajok – búbos vöcsök (Podiceps cristatus), feketenyakú
vöcsök (Podiceps nigricollis), kendermagos réce (Anas strepera), dankasirály (Larus
ridibundus) stb. – északnyugati irányban terjeszkedtek, de terjeszkedésükben nemcsak a
megszűnő élőhelyeknek, hanem az újonnan meghódított területeken található, az emberi
tevékenységgel összefüggésbe hozható élőhelyeknek – víztárolók, homok- és
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kavicsbányatavak, halastavak és más mesterséges tavak – is nagy szerepe volt (WILLIAMSON,
1975). Nem feledkezhetünk meg azonban arról sem, hogy az északi térségekben végbemenő
felmelegedés kedvez az északi elterjedésű madárfajok állománynövekedésének is, mégpedig
azáltal, hogy megnövekszik azoknak az élőhelyeknek a kiterjedése, amelyek a tundrai
fajoknak fészkelő lehetőségeket nyújtanak. Ennek az az oka, hogy a felmelegedés
következtében az állandóan fagyott talajú északi területek összehúzódnak, a fészkelésre és
fiókanevelésre alkalmas tundrai területek északi irányban kiterjednek, ugyanakkor a tundra
déli határa sokkal lassabban húzódik észak felé, mert az északi fahatár a fafajok terjedési
képességének az izoterma-eltolódás sebességéhez képest nagyságrenddel kisebb volta
(MÁTYÁS, 2004) miatt csak sokkal lassabban tud észak felé elmozdulni.
A klímaváltozás mértéke a Föld különböző részein természetesen nem egyenletes. Az
eddigiekben vázolt 20. század eleji európai felmelegedés is két jól elkülöníthető területhez
kötődik, egyik az észak-atlanti térség, másik pedig Európa délkeleti része, a Balkán-félsziget.
A Balkán-félszigeten fészkelő madarak elterjedési területének változásait MATVEJEV (1985)
elemzi: cikkében tizenöt olyan madárfajt tárgyal, amelyek északi vagy északnyugati irányban
terjeszkedtek a 20. században. Közülük három faj – a balkáni gerle (Streptopelia decaocto), a
balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus) és a halvány geze (Hippolais pallida) – emelendő
ki, mert ezek terjeszkedésük során a Kárpát-medencét is elérték (KEVE, 1963).
A balkáni gerlét (Streptopelia decaocto) először Berettyóújfaluban észlelték az 1930-as
évek elején (MARIAY, 1933; GRESCHIK, 1933; NAGY, 1935), de a begyűjtött bizonyító
példányról kezdetben nem tudták pontosan eldönteni, hogy balkáni gerléről vagy a házaknál
tartott és elszabadult kacagó gerléről (Streptopelia roseogrisea var. risoria) van-e szó (NAGY,
1933a, 1933b). Évtizedekkel később kerültek elő olyan fényképek, amelyek alapján a balkáni
gerle első hazai előfordulása már néhány évvel korábbra tehető: 1926-ban és 1927-ben már
fészkelt Tiszaugon (BANKOVICS, 1984). A faj a folyóvölgyek mentén gyors ütemben
terjeszkedett északi, északnyugati irányban (KEVE-KLEINER, 1943a; KEVE, 1950), az 1950-es
évek elejére már Magyarország teljes területén fészkelő fajjá vált (KEVE, 1962b), a 20. század
végére pedig már egész Európát meghódította, északon eljutott Izlandra, délnyugaton pedig a
Pireneusi-félszigeten keresztül Északnyugat-Afrikába (BURTON, 1995; GIBBS et al., 2001).
Terjeszkedésének kiváltó oka valószínűleg a délkelet-európai (illetve az európai) éghajlat
melegedésében keresendő, de gyors térhódításához nyilvánvalóan hozzájárult a fajnak az
emberi településekhez, az ember közelségéhez való nagyfokú alkalmazkodóképessége is.
A balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus) első hazai bizonyító példányait 1938
decemberében lőtték Kiskunfélegyházán (HOMOKI NAGY, 1938; GRESCHIK, 1938), ahol a
következő évben valószínűleg fészkelt is. Az első bizonyított fészkelése Szarvasról származik
1938-ból (GRESCHIK, 1938), ezután gyorsan terjeszkedett a Kárpát-medencében (KEVE,
1955a, 1956), és 1960-ra hazánk egész területén elterjedt (KEVE, 1961, 1962a). Kárpátmedencei gyors elterjedését nem követte a balkáni gerlééhez hasonló, egész Európára
kiterjedő terjeszkedés (GORMAN, 1996a), úgy tűnik, hogy a Kárpát-medencét körülvevő
magashegységeken csak nehezen jutott át a faj. Elterjedésének északnyugati határa jelenleg
Ausztriában és Csehországban, északi határa Lengyelország területén van (SKAKUJ &
STAWARCZYK, 1994). A balkáni fakopáncs terjeszkedésének megindulása szintén DélkeletEurópa melegedő klímájával hozható összefüggésbe, a faj a terjeszkedése során elsősorban
emberi településeken, parkokban, kertekben, gyümölcsösökben jelent meg fészkelőként, ami
nem meglepő, hiszen ezek az élőhelyek hasonlíthatnak leginkább eredeti, fákkal csak ritkásan
benőtt élőhelyéhez. Ezekről a területekről viszont kiszorította közeli rokonfaját, a nagy
fakopáncsot (Dendrocopos major). A terjeszkedő fajoknál sok esetben megfigyelhető, hogy
elterjedési területük határán kereszteződnek a már ott élő rokon fajokkal, így a balkáni
fakopáncs terjeszkedése során is jellemző volt a nagy fakopánccsal alkotott hibridjeinek
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(Dendrocopos syriacus X Dendrocopos major) gyakori előfordulása (SKAKUJ &
STAWARCZYK, 1994). Hazánk ma már nem az elterjedési terület határán fekszik, a két faj
hibridjeivel mégis viszonylag gyakran lehet találkozni (GORMAN, 1996a). Ennek az az oka,
hogy bár e két harkályfaj élőhelye jól elkülönül – míg a balkáni fakopáncs a kertekben,
parkokban és a gyümölcsösökben, addig a nagy fakopáncs a zártabb erdőkben fészkel –, e két
élőhelytípus érintkezési területei viszont mindenütt felfoghatók a két faj elterjedési területei
határzónájának is, ahol rendszeresen előfordulhatnak kereszteződések (KEVE, 1961).
A Balkán-félsziget felől északi, északnyugati irányban terjeszkedő és hazánkat is elérő
harmadik madárfaj a halvány geze (Hippolais pallida). Terjeszkedése az előző két fajénál
kevésbé előrehaladott, aminek egyrészt az lehet az oka, hogy e faj a másik kettőnél jóval
később, csak az 1950-es évek második felében jelent meg hazánkban (PÉCZELY, 1962),
másrészt ez a madárfaj fészkeléskor nem a lakott területeket, hanem a folyók menti
ligeterdőket részesíti előnyben, életmódja eléggé rejtett, ráadásul méreténél és egyszerűbb
színezeténél fogva is kevésbé feltűnő madárról van szó. A Balkán-félszigeten terjeszkedése az
1920-as években kezdődött, tehát a másik két balkáni eredetű madárfajhoz hasonlóan e faj
esetében is feltételezhetjük, hogy a terjeszkedésben a 20. század elejének a térségben
tapasztalható melegedő éghajlata játszhatott szerepet. A Duna és a Tisza szerbiai szakaszán
már az 1930-as években megjelent (SCHMIDT, 1962a). Első hazai előfordulása 1956
májusában volt Hódmezővásárhelyen (PÉCZELY, 1962), de néhány évvel később már
Szegeden, Makón és a Tisza magyarországi alsó szakaszán több helyen (GYŐRY & SCHMIDT,
1962; SCHMIDT, 1962a), illetve Orosházán (MURVAY, 1964) is sikerült jelenlétét
megállapítani. 1972-ben már a Mindszent és Csanytelek, illetve a Csongrád és Tiszakürt
közötti szakaszon is több helyen kimutatták jelenlétét a Tisza ártéri erdeiben (BANKOVICS,
1974). 1973-ban már a Szolnok és Tiszasüly közötti szakaszon is megjelent (BANKOVICS,
1975), 1972-ben pedig már a Duna magyarországi alsó szakaszát kísérő galériaerdőkben is
találták fészkét, és Dunaföldvár térségében is észleltek éneklő példányokat (BANKOVICS,
1975). Az 1990-es évek első felében a Duna szigetközi szakaszán is fészkelt (BÁLDI et al.,
1995). E faj terjeszkedése nem volt annyira látványos, ebben az előzőekben említetteken –
más élőhely, rejtett életmód, kis termet, egyszerű színezet – túl az is szerepet játszhatott, hogy
mire fészkelőterülete elérte Magyarországot, addigra Európa éghajlata a 20. század első
feléhez képest némileg hűvösebbre fordult, ami miatt a terjeszkedés valószínűleg
lelassulhatott.
Az 1950-es évektől kezdődően az északi féltekén ismét hűvösebbre fordult az éghajlat.
Ez kezdetben nem volt mindenütt kifejezett, és eleinte főleg csak Európa magas északi
területein éreztette hatását, a változás legkifejezettebben azokon az északi szigeteken (Izland,
Svalbard, Ferenc József-föld) volt érezhető és mérhető, amelyeken a megelőző enyhébb
időszakban határozott melegedés volt tapasztalható (BURTON, 1995). Az arktikus területek
lehűlése az 1970-es évek végére már a délebbi tájakon, például a Brit-szigetek magasságában
is éreztette hatását. Az 1960-as évek első felétől kezdve Közép-Európa északi részein egyre
keményebbé váltak a telek, az 1978/79-es tél volt a leghidegebb. Az 1980-as években némi
enyhülés volt az éghajlatban, azonban hozzávetőlegesen ettől az időszaktól kezdve lehet
kimutatni az emberi tevékenységnek az üvegházhatás fokozásán keresztül az éghajlat
melegedése irányába mutató hatását is. Így hozzávetőlegesen 1987 óta a telek Európában
egyre enyhébbek. Az északi területek 1950 és 1980 közötti lehűlése következtében számos
északon költő madárfaj fészkelőterülete délebbre húzódott, illetve ezzel összefüggésben ezen
északi fajok telelőterületének déli határa déli irányba tolódott, így bizonyos magas északon
költő, Európában csak nagyon ritka kóborlóként megjelenő fajok – például a rózsás sirály
(Rhodostethia rosea), a hósirály (Pagophila eburnea), a Steller-pehelyréce (Polysticta
stelleri) – ettől az időszaktól kezdve egyre gyakrabban bukkantak fel Közép- és NyugatEurópában. A téli időszakokban gyakoribbá váló és a korábbi időszakokhoz képest délebbi
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területeken is megjelenő madárfajok közé tartozik a fehércsőrű búvár (Gavia adamsii), a jeges
búvár (Gavia immer) és a sarki búvár (Gavia arctica), a hóbagoly (Nyctea scandiaca) és az
északi sólyom (Falco rusticolus). Déli irányba terjeszkedett a füles vöcsök (Podiceps
auritus), a kis hattyú (Cygnus columbianus bewickii) és az énekes hattyú (Cygnus cygnus), de
az apácalúd (Branta leucopsis) és a kerceréce (Bucephala clangula), sőt számos északi
partimadárfaj (Charadriiformes) költőterülete is. Nem véletlen, hogy néhány északi madárfaj
az utóbbi években hazánkban is megjelent fészkelőként, közülük ki kell emelni a fenyőrigó
(Turdus pilaris), a csörgő réce (Anas crecca), a kontyos réce (Aythya fuligula), a kerceréce
(Bucephala clangula) (TÓTH, 2003), a nagy bukó (Mergus merganser) és az énekes hattyú
(Cygnus cygnus) fészkeléseit. Az éghajlat hűvösebbre fordulásával számos, elsősorban főleg
délebbi elterjedésű madárfaj költőterületének északi határa is délebbre húzódott, így Európa
északabbi részein visszahúzódott a búbosbanka (Upupa epops), a szalakóta (Coracias
garrulus), a nyaktekercs (Jynx torquilla), a tövisszúró gébics (Lanius collurio) és a fülemüle
(Luscinia megarhynchos) fészkelőterülete, de a mégoly alkalmazkodóképes és terjeszkedő
balkáni gerle (Streptopelia decaocto) is eltűnt a legészakibb, általa csak nemrég meghódított
területekről (BURTON, 1995). Természetesen e madárfajok visszahúzódásában nemcsak az
éghajlat hűvösebbre fordulása, hanem sokszor az egyre terjedő emberi tevékenység, főleg az
intenzív mezőgazdaság következtében előálló élőhelyvesztés is fontos szerepet játszik, így a
sordély (Miliaria calandra), a mezei veréb (Passer montanus) és a kerti sármány (Emberiza
hortulana) visszaszorulása elsősorban ennek a számlájára írható.
A sokéves hőmérsékleti adatok és az éghajlat egyes elemeinek a korábbi időszakokban
mért változásai, illetve az éghajlati elemek periodikus változásainak ismerete alapján azt
mondhatjuk, hogy a Föld éghajlata – amint arról az előző bekezdésben Európa
vonatkozásában már volt szó – a 20. század második felében kezdett hűvösebbre fordulni.
Ennek némileg ellentmondani látszik, hogy jelenleg mindenki globális felmelegedésről,
visszahúzódó gleccserekről és olvadó sarki jégsapkákról beszél. E kettősségnek az az oka,
hogy a Föld természetes folyamatai jelenleg tényleg a klíma hűvösebbre fordulásának
lehetőségét hordozzák, de az emberi tevékenység, elsősorban az ipari tevékenység révén a
légkörbe kerülő üvegházhatású gázok (HASZPRA, 2004) következtében a lehűlés folyamata
valószínűleg lelassult, sőt ellenkező irányba fordult, és az üvegházhatás következtében ma a
Föld éghajlata melegszik (de a sztratoszféra például továbbra is hűl). A Föld globális
hőmérsékletének alakulását megnézve azt látjuk, hogy a hőmérséklet a 20. század elejétől az
1940-es évek közepéig emelkedett, azután az 1970-es évekig csökkenő tendencia volt
megfigyelhető, majd újból emelkedés kezdődött. A század első felének lassúbb
(0,14°C/dekád) melegedése inkább természetes okokra, míg a mostani gyorsabb
(0,17°C/dekád) melegedés inkább antropogén okokra vezethető vissza (a két melegedési
időszakban a hőmérséklet növekedésének mértéke más-más regionális eloszlást mutatott, ami
valószínűsíti, hogy a két melegedés oka különböző lehet). A két melegedés közötti
időszakban a Föld globális hőmérséklete csökkenésének, azaz a lehűlésnek az lehetett az oka,
hogy a század eleji lassúbb melegedést kiváltó természetes okok már nem, a jelenlegi
gyorsabb melegedést kiváltó antropogén okok pedig még nem hatottak (SZALAI, 2004). A
hőmérsékleti változások azonban a Földön nem egyenletesek, ráadásul az éghajlati modellek
készítésénél az üvegházhatású gázok légkörbe bocsátásán túl más tényezőket is figyelembe
kell venni, például a szintén az ipari tevékenység következtében a légkörbe jutó aeroszolok
hőmérsékletcsökkentő hatását (GELENCSÉR, 2004). Ezen aeroszoloknak a nagyobbik része az
északi féltekén található (minthogy ott a tengerekhez képest nagyobb a kontinensek aránya,
így az ipari tevékenység is), így ott valamivel nagyobb mértékben mérséklik a felmelegedést.
A mért adatok is alátámasztják ezt, ugyanis a déli féltekén nagyobb mértékű a felmelegedés,
mint az északin. Mindenesetre a klímaváltozással foglalkozó tudósok (Intergovernmental
Panel on Climate Change) nagyon óvatosan fogalmaztak 1995-ben, amikor azt mondták,
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hogy valószínűnek látszik, hogy tényleges éghajlatváltozást sikerült kimutatni, amelynek
legalább részben az emberi tevékenység a kiváltó oka, azaz „észrevehető az emberi
tevékenység hatása az éghajlatra” (SCHNEIDER, 1997).
Az éghajlatváltozás hatása a hazai hőmérsékleti adatokban is megnyilvánul. Az utóbbi
évekre jellemző globális felmelegedés a hazai adatok alapján is detektálható. Az utóbbi száz
évre vonatkozó adatok elemzése azt mutatja, hogy a magasabb hőmérsékletek és az
alacsonyabb csapadékösszegek felé mutató tendencia vitathatatlan (KALMÁR, 2006). Az
utóbbi húsz évben az éves középhőmérséklet-eltérés inkább a pozitív tartományban volt, és
egyre kevesebb volt az olyan esztendő, amikor az évi középhőmérséklet a sokévi átlag alatt
maradt. Ez a változás még kifejezettebb a nyári középhőmérsékletek tekintetében. Az utóbbi
húsz év (1985–2005) nyári középhőmérsékleteinek az átlaga a nyári középhőmérsékletek
százéves átlagánál magasabb. A téli középhőmérsékletek tekintetében ez az emelkedés csak
kisebb mértékű, de az utóbbi húsz év (1985–2005) téli középhőmérsékleti átlaga is felette van
a százéves átlagnak, és ez különösen akkor szembetűnő, ha tudjuk, hogy az ezt megelőző
négy húszéves periódusban a téli középhőmérsékletek átlagának a százéves átlaghoz
viszonyított eltérése mindig éppen ellentétes előjelű volt, mint a húszéves nyári
középhőmérsékleteknek a százéves átlagtól való eltérése, azaz azokban a húszéves
periódusokban, amikor a nyári középhőmérsékletek húszéves átlaga a százéves átlag felett
volt (pl. 1943 és 1963 között), akkor a téli középhőmérsékletek húszéves átlaga a százéves
átlag alatt maradt, illetve fordítva.
Röviden említést kell még tenni a nagyvárosok klímájáról. Az ipari üzemek, a
háztartások és a gépjárművek által elégetett tüzelőanyagoknak a környezeti hőmérsékletet
emelő hatása a nagyobb városokban koncentráltan jelentkezik, ezért a városokban a téli
hőmérséklet többnyire néhány fokkal magasabb, mint a környező szabad területeken. E
hőmérsékleti különbség létrejöttéhez még az is hozzájárul, hogy a füstből és a porból a
levegőbe kerülő részecskék kondenzációs magként elősegítik a levegőben lévő pára
kicsapódását, miáltal a városok fölött olyan felhőréteg képződhet, ami helyi üvegházhatás
révén megakadályozza a Föld felszínéről a hő kisugárzását a légkör magasabb részeibe, de a
városi klíma magasabb hőmérsékletéhez sok esetben a nagyobb épületek, épületegyüttesek
szeleket elterelő, a szelet csökkentő hatása is hozzájárulhat. A városokban élő madárfajok
egyedei e tulajdonképpen félig mesterséges – de a környező nagyobb területek éghajlatától
nem független – klíma következtében nagyobb eséllyel vészelik át a hideg téli hónapokat, így
e fajok városi állományai növekednek (WILLIAMSON, 1975). Természetesen a városi madarak
állományának a növekedéséhez a könnyebben megszerezhető és az egyenletesen szinte
állandóan rendelkezésre álló táplálék is hozzájárul. Több olyan madárfajt ismerünk, amelyek
egyébként vonulók vagy részben vonulók, de a városi klíma nyújtotta téli magasabb
hőmérséklet és a szinte kimeríthetetlen táplálékbázis következtében a nagyobb városokban
rendszeresen akár nagyobb számban is áttelelnek. Ilyen fajok például a seregély (Sturnus
vulgaris) vagy a házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros), a fekete rigó (Turdus merula)
esetében pedig már kifejezetten városi, nem vonuló populációk alakultak ki, szemben az
erdőkben, illetve a városokon kívül élő fajtársaikkal, amelyek továbbra is parciális vonulók,
és a mi éghajlati körülményeink között élőhelyükön nem tudnák a hideg téli hónapokat
átvészelni (LUDVIG et al., 1991; MÓRA et al., 1998). E kedvező körülmények hatására számos
európai ország – Görögország, Olaszország, Spanyolország, Nagy-Britannia, Hollandia,
Belgium, Németország – nagyvárosaiban telepedtek meg már olyan egzotikus madárfajok,
mint az örvös papagáj (Psittacula krameri) vagy a barátpapagáj (Myiopsitta monachus)
(LEVER, 2005). Kezdetben természetesen fogságból szökött egyedek kezdtek fészkelni, de
miután az öreg madarak és a szaporulat – a vázolt kedvező városi körülmények következtében
– sikeresen átvészelte a teleket egyre több helyen alakultak ki önfenntartó állományok.
Magyarországon a barátpapagáj (Myiopsitta monachus) próbálkozott már többször
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fészkeléssel: 2003-ban Abaújszántón, 2004-ben és 2005-ben pedig Budafokon vált ismertté
szabadban való költési kísérlete (ÉLES et al., 2006), bizonyítottan sikeres költésről azonban
egyelőre nem tudunk.
A magyarországi, illetve Kárpát-medencei madárfaunának a 19. századi és a 20. század
első felében végbement változásait KEVE & UDVARDY (1951) elemezte. Ennek az időszaknak
az elején, az 1830-as és az 1840-es években a mai Budapest területén az évi
középhőmérséklet a korábbiakhoz képest csökkent, az 1850-es és az 1860-as években némi
melegedés volt tapasztalható, 1880 és 1890 között pedig a legalacsonyabb évi
középhőmérsékleteket jelezték. Az 1920-as évek óta folyamatos melegedés tapasztalható. Ez
utóbbi, az éghajlat enyhülésével jellemezhető időszakban az lenne várható, hogy faunánk
mediterrán és turkesztáni-mediterrán elemeinek az állományai növekednek, illetve e fajok
terjeszkedni kezdenek. A Kárpát-medencében az e faunaelemek közé tartozó fajoknak
azonban csak 16,3%-a mutatott az adott időszakban állományemelkedést, míg 30,6%-uk
esetében csökkenés volt tapasztalható, ami némileg ellentmond az egyes fajok állományának
és elterjedési területének a klímaváltozással elég egyértelműen összefüggésbe hozható északés nyugat-európai változásaival. Ezt KEVE & UDVARDY (1951) azzal magyarázta, hogy bár a
Kárpát-medencében az évi átlaghőmérséklet nőtt, ez nagyrészt abból adódott, hogy főleg a téli
és a kora tavaszi időszakokban volt magasabb az átlaghőmérséklet, a madarak költése
szempontjából legfontosabb késő tavaszi és nyári hónapok viszont az 1880-as és az 1930-as
évek között hűvösebbek és csapadékosabbak voltak (azaz a klíma összességében inkább az
óceáni éghajlat irányában mutatott eltérést). A mediterrán és a turkesztáni-mediterrán fajok
közül a csicsörke (Serinus serinus), a gyurgyalag (Merops apiaster), a szikipacsirta
(Calandrella brachydactyla) és a házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros) mutatott
állománynövekedést ebben az időben, illetve új költőfajként jelent meg a szintén ebbe a
csoportba tartozó balkáni gerle (Streptopelia decaocto), balkáni fakopáncs (Dendrocopos
syriacus) és halvány geze (Hippolais pallida). A balkáni fakopáncs és a balkáni gerle
esetében a terjeszkedés összefüggésbe hozható a Kárpát-medence fentiekben vázolt
klímaváltozásával, ugyanis állandó madarak lévén, állományukra az enyhébb telek kedvezően
hatottak, ugyanakkor a vonuló halvány geze esetében ilyen összefüggés KEVE & UDVARDY
(1951) szerint nem található. Ebben az időszakban éghajlatunknak az óceáni éghajlat felé való
eltolódásával néhány európai madárfaj, például a csíz (Carduelis spinus) vagy a nagy póling
(Numenius arquata) fészkelő fajként való megjelenése is összefüggésbe hozható. Később
KEVE (1963) már mindhárom, a Balkán-félsziget felől terjeszkedő madárfaj expanzióját a
klímaváltozással hozza összefüggésbe, hiszen az 1920-as és az 1930-as évek melegedése
Európa területén nem volt egyenletes, az leginkább az észak-atlanti térségben és a Balkánfélszigeten volt kifejezett, így utóbbi elindítója és mozgatórugója lehetett mindhárom balkáni
madárfaj terjeszkedésének. Természetesen egyes fajok állománynövekedésében és
terjeszkedésében a klíma változásának nem csak közvetlenül lehet szerepe. A klímaváltozások
következtében az emberi mezőgazdasági tevékenység is megváltozhat, és a változó
földhasználati módok egyes fajok terjeszkedésének kedvezhetnek. Ugyanakkor az emberiség
létszámának emelkedésével fokozódik az ember tájátalakító tevékenysége, a csökkenő
természetes élőhelyeket nagyon sok helyen különböző kultúrtájak váltják fel, ami számos
madárfaj állományának és elterjedési területének a csökkenésén kívül a változásokhoz jól
alkalmazkodni tudó, kultúrakövető (vagy inkább kultúratűrő) fajok állományának
gyarapodásához vezet. A két leginkább terjeszkedő balkáni eredetű madárfaj a balkáni gerle
(Streptopelia decaocto) és a balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus) is bizonyos mértékig
ilyen kultúrakövető fajok. Közép-európai terjeszkedésük – az éghajlati változások lehetséges
hatásain túl – a korábbi összefüggő nyílt sztyepp jellegű területek átalakulásával, és a
helyükön kiskertek, gyümölcsfaültetvények megjelenésével is összefüggésbe hozható
(MATVEJEV, 1985).
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Adott területen a fauna dinamikus változásaiban nyilvánvalóan azok a madárfajok
vesznek részt, amelyek elterjedési területének valamelyik határa az adott területen vagy annak
közelében húzódik. Ez alapján dolgozta ki UDVARDY (1969) az ún. faunadinamizmus
elméletet. Cikkében tételesen felsorolja azokat a fajokat, amelyek elterjedési területének a
határa a Kárpát-medencére esik (e fajok száma adja a terület ún. dinamikus potenciálját). Ezek
közül természetesen vannak olyan fajok, amelyeknél az elterjedési terület határa az adott
időszakban nem változott (nem realizált dinamikus potenciál), és olyanok is, amelyek
esetében az elterjedési terület határa eltolódott (realizált dinamikus potenciál). UDVARDY
(1969) szerint a terjeszkedő fajok közül a kis héja (Accipiter brevipes), a balkáni gerle
(Streptopelia decaocto), a balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus) és a halvány geze
(Hippolais pallida) elterjedési területének nyugati határa, a kékes rétihéja (Circus cyaneus), a
nagy póling (Numenius arquata), a fenyőrigó (Turdus pilaris), a réti pityer (Anthus pratensis)
és a csíz (Carduelis spinus) elterjedési területének a déli határa, a szikipacsirta (Calandrella
brachydactyla), a házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros), a berki poszáta (Cettia cetti) és a
csicsörke (Serinus serinus) elterjedési területének pedig az északi határa esett a Kárpátmedencére a vizsgált időszakban. A dinamikus potenciált képező fajok közül egyesek teljesen
eltűnhetnek az adott területről, sőt az adott terület közeléből is, más fajok viszont
terjeszkedésük során annyira kiterjeszthetik areájukat, hogy az elterjedési terület széle már
nem a vizsgált területre esik. Mindkét csoportba tartozó fajokat ki kell venni a dinamikus
potenciált jelentő fajok sorából. Ezeket az 1960 és 1988 közötti időszakban bekövetkezett
változásokat BOZSKO (1992) dolgozta fel. Közleményében több mint ötven madárfaj
magyarországi állományában és elterjedésében bekövetkezett változásokat mutatja be az adott
időszakban.

2.3. A madarak vonulása és a kóborlás
2.3.1. A madarak orientációja
A madárvonulás vizsgálata során számos kutatási módszer állt és áll a kutatók rendelkezésére.
E módszerek sora a vonulás egyszerű megfigyelésétől, a ma már klasszikusnak számító
madárgyűrűzésen, a vonuló madarakkal történő különböző manipulációkon (más helyre
szállítás), a szabadban (orientációs kalitka stb.) vagy laboratóriumi körülmények között
végzett különböző orientációs kísérleteken – a mágneses erőterek mesterséges
megváltoztatása (SANDBERG et al., 1988), az éjszakai égbolt állásnak megváltoztatása
planetáriumban, a Nap látszólagos állásának megváltoztatása tükrök segítségével stb. – át
egészen az idegélettani (egyes agyterületek eltávolításának hatása a tájékozódóképességre) és
genetikai kísérletekig tart (HELBIG, 1991a). A madarak vonulásának számos részletére
vonatkozóan közvetett módon is kaphatunk eredményeket, mégpedig a madárgyűrűzés során
nyert biometriai adatok statisztikai elemzésével és a biometriai adatokból számolt különböző
indexek (pl. szárnyhegyességi indexek) összehasonlításával (LÖVEI, 1979, 1983), de meg kell
említenünk a modern technika nyújtotta lehetőségeket is, amelyek a madárcsapatok
mozgásának radartechnikával történő detektálásától (EASTWOOD, 1967; SZÉP, 1992) az
egyedek egyszerű rádióadós követésén át (FUISZ, 1995) egyes példányok kontinenseken át
ívelő vonulásának műholdas nyomon követéséig terjednek (NOWAK & BERTHOLD, 1991).
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Régóta ismert tény, hogy a vonuló madarak a vonulási utat nem tanulják, hiszen azok az
az évi fiatal madarak is megtalálják telelőhelyeiket – illetve visszatalálnak fészkelőhelyeikre –
melyek az öreg madaraktól elszakadva kénytelenek vonulni, mindezt több – ma már
klasszikusnak számító – kísérlet is igazolja, amelyek során például vonulás közben lévő
különböző korú seregélyeket (Sturnus vulgaris) szállítottak el több száz kilométerre és
figyelték, hogy elengedés után milyen irányban folytatják útjukat (PERDECK, 1958). E
kísérletek világítottak rá arra is, hogy a madarak a vonulásuk során szereznek bizonyos
tapasztalatokat a vonulási útról, azaz a genetikailag meghatározott irány megtartását a későbbi
vonulási szezonokban már az előző vonulás során útközben szerzett kiegészítő tapasztalatok
is segítik (WILTSCHKO, 1991). Szintén klasszikusnak számító kísérlet, amikor a barátposzáta
(Sylvia atricapilla) ősszel különböző irányban vonuló két populációjához – a délnyugati
irányban vonuló nyugat-európai és a délkeleti irányban vonuló kelet-európai populációjához
(HELBIG, 1991d) – tartozó egyedeket kereszteztek: az e kereszteződésekből származó utódok
őszi vonulási irányultsága pontosan a két szülőpopuláció irányultsága közé esett, azaz az
utódok ősszel déli irányban indultak útnak (HELBIG, 1991b, 1991c, 1996).
Az, hogy a vonulás során a madarak hogyan tudják megtartani a genetikailag
beprogramozott vonulási irányt, már sokkal bonyolultabb kérdés. Ma már tudjuk, hogy a
madarak helyes orientációja egy komplex navigációs rendszer működésének eredménye
(WILTSCHKO & WILTSCHKO, 1991), amelynek azonban valószínűleg még ma sem ismert
minden eleme, illetőleg e rendszer élettani alapjairól is meglehetősen hiányosak az
ismereteink. Az orientáció és a navigáció bizonyos mértékig hasonló jelentéstartalommal bíró
fogalmak. Az orientáció komplexebb, általánosabb fogalom, ezen a madarak tájékozódását,
tájékozódóképességét, míg a navigáción általában a repülési irány adott pillanatban, illetve a
vonulás egészéhez viszonyított rövid időszakban történő meghatározását értjük. Tehát a
navigáció általában a rövid távú iránymeghatározás egy vagy több – a későbbiekben
részletezett – navigációs mechanizmus révén, míg az orientáció a navigációs mechanizmusok
komplex rendszere által biztosított általános tájékozódóképesség.
A vonuló madarak orientációjával és navigációs rendszereivel kapcsolatban annyi biztos,
hogy nappal a madarak nagyrészt a Nap állása alapján tájékozódnak (SCHMIDT-KOENIG et al.,
1991), azonban ez az egyszerűnek tűnő navigáció is számos problémát felvet, hiszen a Nap a
felhőzet miatt sokszor nem látszik, de még nagyobb gond, hogy soha nincs az égnek
ugyanazon a pontján, hiszen reggeltől estig kelet–nyugati irányban halad látszólagos pályáján,
és az év különböző szakaszaiban a pálya hossza és magassága is folyamatosan
(tulajdonképpen napról napra) változik, és akkor azt még nem is említettük, hogy a vonulás
során elmozduló madár földrajzi helyzete is változik, ami befolyásolja a Nap látszólagos
pályájának az észlelési paramétereit. Ha a Nap a felhőzet miatt nem látszik az égen, akkor a
madarak a polarizált fény alapján is képesek tájékozódni, azaz a polarizáció alapján meg
tudják határozni a Nap helyzetét. Az éjszaka vonuló madárfajok tiszta égbolt esetén a
csillagok alapján tájékozódnak, valószínűleg érzékelik a csillagképek, azaz az éjszakai égbolt
Sarkcsillag körüli lassú elfordulását, felhős időben viszont a földmágnesség segíti őket a
tájékozódásban (WILTSCHKO & WILTSCHKO, 1991), hiszen a Föld mágneses terének
erővonalai többé-kevésbé észak–déli irányúak (annyi eltéréssel, amennyivel a mágneses
pólusok eltérnek a földrajzi északi és déli sarkpontoktól). A mágneses tér segítségével a
madarak nemcsak az irányt tudják meghatározni, hanem a mágneses erővonalaknak a
földfelszínhez viszonyított, a földrajzi szélességtől függően változó szöge alapján
valószínűleg azt is, hogy mely földrajzi szélességen járnak. A mágneses tér érzékelésének
élettani mechanizmusai még kevéssé ismertek, mindenesetre a madarak egyes szerveiben,
például a nyak bőrében vannak olyan sejtcsoportok, amelyeknek igen magas a vastartalma,
így ezek szerepet játszhatnak a mágneses tér érzékelésében, de közismert az is, hogy a
madarak fejére szerelt mágnesekkel, illetve az egyedfejlődés kezdeti szakaszán (fiókakorban)
21

a fészek körüli mágneses tér mesterséges megváltoztatásával a madarak tájékozódóképessége
megzavarható (SANDBERG et al., 1988).
A déli féltekére vonuló madarak esetében újabb navigációs nehézségek merülnek fel az
Egyenlítő átlépésekor. Az Egyenlítőt (pontosabban a termikus egyenlítőt) átlépve a Nap
látszólagos pozíciója hirtelen megváltozik, hiszen amíg a madár az Egyenlítőtől északra jár,
addig a Nap a madár előtt, tőle többé-kevésbé déli irányban látható, az Egyenlítőt átlépve
viszont a Nap látszólagos pályája a madár mögé kerül. Az éjszaka vonuló madaraknál is
navigációs nehézséget jelent, hogy az Egyenlítőtől délre már nem azokat a csillagképeket
látják, amelyeket az északi féltekén, illetve az égbolt látszólagos forgáspontja, a Sarkcsillag is
kikerül a látókörükből.
E tájékozódási, navigációs nehézségek ellenére mégis a legtöbb madár nagy biztonsággal
megtalálja a megfelelő vonulási utakat és jut el telelőhelyére. Ez csak úgy lehetséges, ha
tájékozódásukat több egymásra épülő, egymást kisegítő, kiegészítő navigációs mechanizmus
segíti, mely komplex rendszernek az öröklött belső információk, az egyes környezeti
paraméterek érzékelésének és értékelésének mechanizmusai és a külső tényezők módosító
hatásai is részei. A madarak valószínűleg egy úgynevezett „belső iránytű”-vel rendelkeznek,
mely fogalom természetesen egy iránytűnél komplexebb navigációs mechanizmust, illetve
navigációs mechanizmusok komplex rendszerét takarja, ezért talán helyesebb „belső
navigációs térkép”-nek nevezni. Ez a „belső térkép” „megmondja”, hogy mikor, milyen
irányban és milyen távolságra (mennyi ideig) kell repülniük, mikor kell irányt változtatniuk. E
rendszer helyes működéséhez viszont az kell, hogy a különböző navigációs mechanizmusok
(„napiránytű”, „csillagiránytű”, „mágneses iránytű” stb.) egymáshoz kalibrálódjanak, azaz a
madár egyedfejlődésének kezdeti szakaszán a Nap járásának és az éjszakai égboltnak a
születési helyre jellemző képe kötődjön a földmágnesség arra a területre jellemző
paramétereihez (ALERSTAM & HÖGSTEDT, 1983; BERTHOLD, 1991c).
A tavaszi vonulás során a madarak ugyanezen már említett mechanizmusok alapján
találják meg a telelőhelyről a költőhelyre vezető vonulási utat, illetve a fészkelőhelyeket. Az
előző évi fészkelőterület pontos megtalálásában azonban további finom eszközök is szerepet
játszanak, így a helyi, rövid távú navigációt (a pontos hazatalálást) a fészkelőhely környéke
domborzati viszonyainak látványa, egyes jellemző tereptárgyak, a felszín mintázata, egyes
kiemelkedő felszíni alakzatokon képződő infrahangok, a szél „mintázata”, tengeri madaraknál
pedig a hullámok mintázata is segíti (WILTSCHKO, 1991), ezek természetesen tanult elemek,
amelyeket a madarak az előző évben sajátítanak el, leginkább a fészkelési idő alatt, illetve az
azt követő rövid távú kóborlások során. Már régről ismert, hogy egyes fajok – kivifélék
(Apterygidae), viharmadárfélék (Procellariidae), feketetorkú mézkalauzmadár (Indicator
indicator) – a fészkeik megtalálásakor, illetve a táplálék megkeresése során szagingerek
alapján is tájékozódhatnak, sőt újabban ezt a galambok (Columbidae) és a sarlósfecskék
(Apodidae) esetében is valószínűsítik (PAPI, 1991). E szagingereknek a táplálékkeresés, illetve
a már lakott saját fészek megtalálása során nagy jelentősége lehet, a vonulás alatti
navigációban azonban valószínűleg alig van szerepük.

2.3.2. Az adott fajra jellemzőtől eltérő vonulási mintázatok
A madárvonulással foglalkozó összefoglaló munkák kezdetben csak a vonulás fenológiájával
foglalkoztak (SCHMIDT, 1974; CREUTZ, 1983), az újabb összefoglalók a fenológia mellett már
többnyire a madarak tájékozódásának, orientációjának mechanizmusait is tárgyalják
(BERTHOLD, 1993; ELPHICK, 1996; GATTER, 2000). A madárvonulás szabályozó22

mechanizmusainak részletes kutatási eredményeit is több munka tárgyalja (MATTHEWS, 1968;
BERTHOLD, 1991c; GWINNER, 1990), amelyek alapján kijelenthető, hogy a vonulás már régóta
ismert idő- és térbeli mintázatain túl ma már nagyon sokat tudunk a madarak orientációjának
mechanizmusairól is. Röviden összefoglalva annyit meg kell e helyütt is említenünk, hogy
számos ma már klasszikus módszer és szabadtéri vagy laboratóriumi kísérlet vezetett oda,
hogy az orientáció egyes részleteit megismerjük. Így ma már biztosan állíthatjuk, hogy a
madarak orientációja – amint arról az előző fejezetben már volt szó – általában nem egyetlen
navigációs mechanizmusra épül, hanem több különböző, de egymással részben összefüggő,
egymást kiegészítő, kisegítő navigációs rendszer együttese (ALERSTAM & HÖGSTEDT, 1983;
BERTHOLD, 1991b; TERRILL, 1991; WALLRAFF, 1991; WILTSCHKO & WILTSCHKO, 1991)
biztosítja, hogy a madarak megtalálják telelőhelyeiket, illetve visszataláljanak onnan.
Az adott faj jellemző vonulási útjaitól eltérő – a populáció egyedeinek többnyire csak
nagyon kis százalékánál megnyilvánuló – vonulási mintázatokkal a könyvek általában nem
foglalkoznak, esetleg csak említik ezeket a rendellenesnek tartott extrém eseteket. Egyes
munkák (ALERSTAM, 1993) azonban egész fejezetet szentelnek a rendellenes irányú
vonulásnak. A rendellenes irányultságú vonulás nyilvánvalóan a madarak tájékozódási
képességében, azaz az orientációban bekövetkezett valamiféle rendellenességgel hozható
összefüggésbe. E rendellenességek egyik csoportja a hibás orientáció (’misorientation’)
körébe tartozik. A madármegfigyelőket már több mint száz éve izgatja az a kérdés, hogy
egyes fajok egyedei miként bukkanhatnak fel több száz vagy több ezer kilométerre rendes
vonulási útjuktól. E ritka, kóborló fajok esetében többnyire a fiatal madarak első őszi útjuk
során való felbukkanása jellemző. Ez a tény, továbbá e madarak megjelenési ideje arra utal,
hogy ezekben az esetekben a fajra jellemző időben (időzítéssel) és megfelelő sebességgel, de
rossz irányba vonuló példányokról van szó, azaz a kóborlók következetesen a hibás
orientációjú példányok közül kerülnek ki. Természetesen bizonyos időjárási tényezők, például
a tartósan kedvező időjárási körülményeket biztosító anticiklonok, illetve a ciklonok vagy
anticiklonok meghatározott irányú szélrendszerei és frontjai is segíthetik ezeket a hibás
orientációjú példányokat abban, hogy a rossz vonulási úton minél kisebb energiaráfordítással
minél messzebbre eljuthassanak.
A hibás orientációnak többféle oka lehet, ezek lehetnek élettani és genetikai eredetűek
(ALERSTAM, 1991). Ismeretes, hogy a fiatal madarak vonulási irányultsága szélesebb skálán
mozog, mint az öreg madarak esetében. Ennek természetesen genetikai okai vannak, azaz az
adott vonuló fajra jellemző – genetikailag meghatározott és a vonulás során jelentkező
szelekciós hatások által a fajra jellemző szűkebb keretek között tartott – iránypreferencia
nagyobb szórást mutat a fiatal madaraknál, aminek révén e fajok viszonylag gyorsan képesek
új vonulási útvonalakat és új telelőterületeket felfedezni, illetve vonulási útvonalaikat és
telelőterületeiket néhány generáción belül megváltoztatni (ennek részleteit lásd a 2.3.2.2.
fejezetben). Egy adott területen kóborlóként felbukkanó madarak között tehát vannak olyan
fiatal példányok, amelyek az iránypreferencia szórásának szélső értékeit képviselik, s ha a
hibás orientáció következtében olyan területre kerülnek, ahol nem tudják túlélni a telet, és így
tavasszal költőterületükre sem tudnak visszajutni, akkor többnyire kiszelektálódnak a
populációból. Egyes kóborló fajok felbukkanásának oka lehet az ellentétes irányú vonulás
(’reverse migration’), ami a madarak orientációjának olyan megváltozása következtében jön
létre, amikor a mágneses tér érzékelése, illetve a madár navigációs rendszereinek erre épülő
része olyan jellegű zavart szenved, hogy a madár polaritásérzékelése megfordul, azaz
összetéveszti a déli és az északi irányt (ennek a részleteit lásd a 2.3.2.3. pontban). E
jelenségnek genetikai okai is lehetnek, de valószínűbb, hogy e kóborló példányok olyan
területekről származnak, ahol az egyedfejlődés kezdetén olyan hatások érik a madarakat,
amelyek következtében az egyedek egy részénél a navigációs rendszerek mágneses
kalibrációja fordított lesz. Más elképzelések szerint ezek a madarak valamilyen belső okból az
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évszakokat, azaz az őszt és a tavaszt tévesztik össze. A ritka kóborlók felbukkanása egyes
esetekben a tükörkép-vonulás (’mirror-image migration’) számlájára írható. Ebben az esetben
a madarak orientációjában olyan tér-irány zavar keletkezik, aminek következtében a jobb és a
bal oldalt tévesztik össze, így az ilyen zavarral terhelt példányok például nem délkeleti,
hanem téves délnyugati irányban vonulnak (DIAMOND, 1982).
A ritka kóborlók többnyire azon fajok közül kerülnek ki, amelyek vonulási útjai
Eurázsiában az észak–déli iránytól jelentősen eltérnek (THORUP, 2004), tehát többnyire a
rendesen délkeleti irányban vonuló fajok jelennek meg Európában kóborlóként, mégpedig az
ellentétes irányú vonulás vagy a tükörkép-vonulás eredményeként. Észak-Amerikában jóval
kisebb a rendes vonulási útjuktól eltérő irányban vonuló madarak aránya, ott a reverz
vonulásra alig akad példa, a tükörkép-vonulás viszont gyakrabban előfordul. Minderre
lehetséges magyarázat lehet, hogy – és ezt a tengerészek is jól tudják – észak–déli irányban a
navigáció sokkal könnyebb, mint kelet–nyugati irányban, azaz egy madárfaj vonulási
irányultsága minél jobban eltér az észak–déli iránytól annál nehezebb a vonulás során ezt az
irányt megtartani. Amerikában a madarak vonulási útjai a kontinens földrajzi adottságaiból
következően sokkal inkább és jellemzően észak–déli irányúak, az amerikai fajok között
sokkal kisebb arányban vannak a délkeleti vagy délnyugati irányban vonulók, így
Amerikában a hibás orientációjú madarak aránya is kisebb (PENNINGTON, 2006).
Az előző bekezdésekben tárgyalt hibás orientáció (’misorientation’) esetén tehát a
madarak tájékozódóképessége vagy genetikai okokból, vagy a navigációs rendszereknek a
korai egyedfejlődés során történő kalibrációja során kerül olyan helyzetbe, tévedésbe, hogy
rossz (téves) irányba vezérli az ilyen rendellenességgel terhelt példányokat. Ezekben az
egyedekben a navigációs mechanizmusok tulajdonképpen megfelelően működnek, csak éppen
nem a megfelelő irányban, ezek a példányok tehát „úgy tudják”, hogy ők a helyes irányban
vonulnak, az már más kérdés, hogy ez az irány tulajdonképpen nagy mértékben eltér a fajra
jellemző vonulási iránytól. Az előzőekben vázoltaktól meg kell különböztetni azokat az
eseteket, amikor a genetikailag helyes irányultsággal és helyesen kalibrált navigációs
rendszerekkel rendelkező madarak tévednek el, és jelennek meg olyan területeken, ahol
egyébként még vonulás során sem szoktak előfordulni. Az, hogy ezek a madarak – nem
önszántukból – letérnek rendes vonulási útjaikról többnyire különböző időjárási tényezőkkel,
esetleg mágneses viharokkal hozható összefüggésbe. Ez a fajta téves orientáció
(’disorientation’) tehát pusztán külső kényszerítő körülmények következtében jön létre, és a
madarak jól működő navigációs rendszereik révén ezeket az eltéréseket igyekeznek mielőbb
korrigálni, de persze az is előfordulhat, hogy olyan helyre kerülnek, ahol nem biztosított a
túlélésük és elpusztulnak (ALERSTAM, 1991). Ezt a téves orientációt (’disorientation), talán
helyesebb egyszerűen eltévedésnek nevezni, már csak azért is, hogy a másik fogalommal –
hibás orientáció (’misorientation’) – ne lehessen olyan könnyen összetéveszteni. Ezekben az
esetekben a rendes vonulási útjuktól nagyon eltávolodott ritka kóborló madarak megjelenését
többnyire különböző időjárási tényezőkkel hozzák összefüggésbe (ELKINS, 1995), azaz az
eltévedt madarak megjelenését általában azzal magyarázzák, hogy azok valamilyen extrém
időjárási helyzet következtében sodródtak el rendes vonulási útjuktól sokszor több száz vagy
ezer kilométer távolságra.
Az nyilvánvaló, hogy a vonuló madarakra az időjárás elemei közül legnagyobb hatással a
szél van. A madárvonulás és a szél erőssége és iránya közötti kapcsolatról már a 20. század
elején és közepén is írtak (CSÖRGEY, 1927; RAMEL, 1960), később azt is felismerték, hogy az
erősebb szelek által rendes útirányukból eltérített madarak képesek útjukat úgy korrigálni,
hogy minél előbb visszajussanak eredeti vonulási útjukra (GAUTHREAUX & ABLE, 1970;
MOORE, 1990). Azt, hogy a repülési irányhoz képest különböző irányból érkező szelek eltérítő
hatását a madarak a repülés során hogyan tudják kompenzálni, illetve általában a szélnek a
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madarak repülésére és a madárvonulásra gyakorolt hatását RICHARDSON (1991a, 1991b)
foglalta össze. A legújabb kutatások szerint pedig már az is bizonyított, hogy egyes arktikus
partimadárfajok vonulásuk során „tudatosan” ki is használják azt, hogy adott időszakban
egyes területeken, illetve bizonyos magasságokban viszonylag állandó és jelentős szél fúj, és
a szél által egyik területről egy másikra való passzív – de nyilván a madár által folyamatosan
kontrollált irányú és távolságú – sodródás tulajdonképpen e fajok vonulási stratégiájának a
részét képezi (GREEN et al., 2004).
A szélen, pontosabban annak irányán és sebességén túl természetesen az időjárás többi
elemének, így a légnyomásnak, a levegő hőmérsékletének és relatív páratartalmának, a
csapadéknak, a felhőzetnek, a levegő átláthatóságának és a ködnek is van szerepe a madarak
repülésében és vonulásában (RICHARDSON, 1990). Az időjárás e tényezői azonban nem
függetlenek egymástól, ezért nyilvánvaló, hogy az akár kontinensnyi területekre kiterjedő
ciklonok és anticiklonok, valamint az ezekhez kapcsolódó frontok alkotta állandóan változó
ún. makroszinaptikus helyzet kiemelkedő jelentőségű a madarak vonulásának időzítésében és
lefolyásában (LAMB, 1975; HOWEY & BELL, 1985; KERLINGER & MOORE, 1989;
RICHARDSON, 1990; MOSS, 1995).

2.3.2.1. Vertikális vonulók
A magashegységekben fészkelő madárfajok a szó klasszikus értelmében többnyire nem
vonulók, túlnyomó többségükre csak az ún. vertikális vonulás jellemző, azaz évszakos
mozgást csak a hegység magasabb és alacsonyabb régiói, vagy a hegyvidék és a környező
hegylábi területek között végeznek. Az őszi időszakban ennek a vertikális elmozdulásnak a
kiváltója a hegység magasabb havasi régióiban kedvezőtlenné váló időjárás, elsősorban a
havazás, ami megakadályozza a madarak táplálékhoz jutását, így azok kénytelenek az
alacsonyabban fekvő területekre húzódni (NEWTON, 2003). Átlagos téli időjárás és
hóborítottság esetén e hegyvidéki fajok a hegység alacsonyabb területeit általában nem is
hagyják el. Különösen kemény és hosszan tartó tél esetén azonban néha még alacsonyabban
fekvő területeken, sőt sokszor a költőhelyükül szolgáló hegyvidékektől viszonylag távoli
helyeken is megjelenhetnek. Az ilyen kóborló fajok hazánkban való felbukkanásai
egyértelműen a környező hegyvidékeken uralkodó kedvezőtlen időjárással hozhatók
összefüggésbe.

2.3.2.2. Északi irányból érkező kóborlók
Az Észak-Európában fészkelő vonuló madarak vonulásuk során többnyire érintik
Magyarországot. Egyes fajok azonban keleti, délkeleti, vagy éppen ellenkezőleg délnyugati
irányban vonulnak, ezért szokásos vonulási útjaik elkerülik a Kárpát-medencét.
A vonulás iránya ugyan genetikailag meghatározott, de bizonyos fokú szórást azért mégis
mutat. Az első éves fiatal madaraknál ez a szórás jóval nagyobb, mint az öreg, egy fészkelési
szezonon már túl lévő példányok között. Európai vizsgálatok során a szürke légykapó
(Muscicapa striata) (FRANSSON, 1986) és a fitiszfüzike (Phylloscopus trochilus)
(HEDENSTRÖM & PETTERSSON, 1987) esetében is úgy találták, hogy az őszi vonulás során a
fiatal madarak jóval nagyobb szögben szóródnak, mint az öregek. MOORE (1984) az északamerikai mezei verébsármány (Ammodramus sandwichensis) öreg és fiatal példányai esetében
hasonló különbséget talált a vonulás irányultságának szórásában. Mindennek az a
magyarázata, hogy az öreg madarak már végeztek legalább egy sikeres őszi és egy sikeres
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tavaszi vonulást, költőhelyükre azok a példányok tudtak visszatérni és szaporodni, amelyek a
leghatékonyabban találták meg a telelőhelyeket, illetve tavasszal a költőhelyeket, azaz
amelyek a legmegfelelőbb irányban indultak el előző ősszel. Az előző ősszel útnak indult
madarak közül a nem a legmegfelelőbb irányban elinduló egyedek nagyobb hányada
valószínűleg kiszelektálódott, mert nem találta meg a megfelelő telelőhelyeket, és alighanem
ez a sors vár minden évben a fiatal madarak közül azokra, amelyek nem a legmegfelelőbb
irányban indulnak el. A vonulás irányát tulajdonképpen szelekciós nyomás tartja változóan
szűk keretek között (RABØL, 1978). A hosszú távú vonuló fajoknál a vonulás irányultsága
nagyon szűk keretek között meghatározott, hiszen a nagyobb távolságra lévő telelőhelyeket
csak már a vonulás kezdetén is pontos irányzékkal lehet biztonságosan megtalálni (az ettől
jelentősen eltérő irányultsággal rendelkező fiatal madarak a populációból már az első őszi
vonulási szezonban jó eséllyel kiszelektálódnak), a rövid távú vonuló fajok esetében viszont
az őszi vonulás irányultságának a szórása sokkal nagyobb lehet, hiszen például Európából a
Földközi-tenger medencéjébe való eljutáshoz nem nagyon kell különösebben pontos
navigáció. A faj és a populáció szempontjából nagy jelentőséggel bír, hogy a fiatal madarak
vonulási irányultságának nagyobb genetikai variabilitása a vonulás során ható szelekciós
hatások ellenére sem tűnik el a populációból, hiszen így lehetőség van arra, hogy a rendes
vonulási úttól nagyobb mértékben eltérő irányban vonuló egyedek esetleg megfelelő új
telelőterületekre jussanak. Így a faj új telelőterületeket tud meghódítani, és az eredeti
telelőhelyen bekövetkező esetleges kedvezőtlen változásokat a populáció könnyebben
kiheverheti azáltal, hogy a populációban feldúsul az a genetikai állomány, amely az új
telelőhelyekre vezérli a madarakat (a régi telelőhely kedvezőtlen viszonyai között a
szokásosnál több egyed pusztulhat el, így a populációban a régi telelőhelyre vezérlő genetikai
állomány gyakorisága viszont értelemszerűen csökken). Ez a magyarázata annak is, hogy a
hosszú távú vonuló fajok telelőhelyén bekövetkező kedvezőtlen változások nagyon jelentős
mértékben hatnak ezekre a fajokra, populációikat jelentősen hátrányosan befolyásolhatják,
hiszen a hosszú távú vonuló fajok esetében a vonulás irányultsága sokkal szűkebb keretek
között meghatározott, kevésbé enged meg olyan nagy szórást, ami lehetővé tenné alternatív
telelőhelyek gyors kialakulását. A rövid távú vonuló fajok esetében hasonló kedvezőtlen
változások kevésbé érintik hátrányosan a populációt, hiszen a fiatal madarak vonulási
irányultságának nagyobb szórása évről évre magában hordozza annak lehetőségét, hogy a
telelőhelyi negatív hatásokat e fajok új telelőhelyek gyors kialakulásával kiküszöböljék. Az a
genetikai háttér, amely új telelőhelyekre irányítja egy-egy madárfaj populációjának
meghatározott egyedeit mintegy huszonöt év alatt dúsulhat fel, illetve rögzülhet a
populációban olyan mértékben, hogy már genetikailag meghatározott új vonulási útról
beszélhessünk (BERTHOLD, 1991a). Az új telelőhelyek kialakulásának szép példája a
barátposzáta (Sylvia atricapilla) esete. A faj rövid távú vonuló, telelőterületei a
Mediterráneumban és Nyugat-Európában vannak. Az 1970-es években a Brit-szigeteken még
csak átvonulóként volt ismert, aztán az 1980-as évek eleje óta egyre nagyobb számban
fordultak elő áttelelő példányok is, amelyeket eleinte az ott átvonuló észak-európai
populációkból visszamaradt egyedeknek gondoltak, később azonban kiderült, hogy a Britszigetek déli részére Közép-Európából érkeznek telelő barátposzáták (BERTHOLD & TERRILL,
1988; BERTHOLD et al., 1992; BERTHOLD & HELBIG, 1992). Ez a telelőhely valószínűleg
olyan madarak révén alakult ki, amelyek vonulási iránya a szokásosnál nagyobb mértékben
tért el a fajra általában jellemzőtől. E példányok a Brit-szigetek déli részére kerültek, ahol az
óceáni éghajlat enyhe telét túlélték és tavasszal visszajutottak fészkelőterületükre, ahol
utódaik között évről évre egyre nagyobb arányban terjedt el az a genetikai állomány, amely a
korábbi vonulási irányultságtól jelentősen, mintegy 30°-kal eltérő irányban vezérli ősszel a
madarakat. A barátposzáták esetében ez a genetikailag meghatározott új vonulási irány
mintegy harminc év alatt – gyakorlatilag a nulláról – 7-11%-os gyakoriságúra emelkedett
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populációban (HELBIG, 1996). A rövid távú vonuló madárfajok esetében a vonulás időzítését
és irányultságát meghatározó genetikai háttér egyébként is sokkal változékonyabb, mint a
hosszú távú vonuló fajoknál, amelyeknél mindez genetikailag szigorúan meghatározott és
eltérések csak szűk skálán fordulhatnak elő. A rövid távú és parciális vonuló fajok esetében e
genetikai változékonyságnak köszönhetően például a nem vonuló populációk gyorsan,
mintegy kettő-öt generáció alatt vonuló populációkká válhatnak (BERTHOLD, 1988).
A vonulási útnak vagy a telelőterületnek a barátposzátáéhoz hasonló módon történő
megváltozása más madárfajoknál is ismert (SUTHERLAND, 1998). Hazánkat is érintő egyik
legszebb példa a vörösnyakú lúd (Branta ruficollis) esete, igaz a ludak esetében valószínűleg
nem annyira a genetikai háttér az elsődleges, hiszen ennél a madárcsoportnál a vonulási utakat
nagyban befolyásolja a rendelkezésre álló pihenő és táplálkozóterületek megléte. A
vörösnyakú lúd első hazai példányát 1916-ban gyűjtötték a Hortobágyon (CSÖRGEY, 1916),
ezután a faj szinte minden évben előfordult a Kárpát-medencében. Eleinte eltévedt
madaraknak tartották őket, később megjelenéseiket egyszerűen a nagy lilikek (Anser
albifrons) csapataihoz keveredett példányokkal magyarázták (VASVÁRI, 1929; SÁTORI, 1936).
A faj Kaszpi-tenger környéki telelőterületén az 1960-as években bekövetkezett
élőhelyváltozások (a táplálkozóterületek kiszáradása) következtében a telelőállomány
rendkívüli mértékben lecsökkent (VINOKUROV, 1982), a madarak nagy része telelőhelyét
áttette a Fekete-tenger nyugati partvidékére, a Duna-delta környékére és Dobrudzsába
(PUSCARIU, 1983; IVANOV & POMAKOV, 1983), nem véletlen, hogy a hazai adatok
megszaporodása is erre az időszakra esik (STERBETZ, 1982, 1988; STERBETZ & SZIJJ, 1968).
Romániában és Bulgáriában a vörösnyakú lúd telelőállomány azóta is folyamatosan
növekszik (GORMAN, 1996b; KISS, 2000), és nyilván ezzel összefüggésben jut el a faj egyre
nagyobb számban és egyre rendszeresebben a Kárpát-medencébe is.
Egy másik példa új telelőhelyek kialakulására a sarkantyús sármány (Calcarius
lapponicus) esete. A faj Eurázsiában Skandinávia hegyvidéki és arktikus területeitől az északszibériai tundrán át Kamcsatkáig és a Csukcs-félszigetig fészkel (BYERS et al., 1995).
Telelőterülete a Kelet-európai-síkság déli részétől Szibéria déli területein át a Kínai-alföldig
és a Koreai-félszigetig húzódik. A madarak ősszel nagyrészt délkeleti irányban vonulnak, egy
kisebbik hányaduk – valószínűleg az elterjedési terület nyugati részén költők egy része –
azonban délnyugati irányban vonul, és a Brit-szigetek és Nyugat-Európa egyes tengerparti sík
területein telel. Nem tudjuk, hogy ez a fő telelőterülettől annyira messze, ráadásul egészen
más irányba eső telelőhely mikor alakulhatott ki. Egy nagyon kicsi telelőterület nálunk a
Kárpát-medencében – az Alföld szikesein – is található, ennek a kialakulása viszont
valószínűleg a 20. század második felére tehető, legalábbis hazánkban a sarkantyús sármány
első előfordulása – a Kiskunságban – csak 1960-ra adatolható (HORVÁTH, 1960), később
Kardoskúton (STERBETZ, 1967), az 1970-es évek elején pedig már a Hortobágyon is
megjelent (ENDES, 1975a; SZABÓ, 1976), ahol rendszeres, de kis számú téli vendéggé vált
(KOVÁCS, 1982). Ritkán az Alföld más területein is felbukkanik, de fő előfordulási helye
továbbra is a Hortobágy térsége.
Mindazonáltal a Kárpát-medencébe északi irányból érkező ritka kóborló fajok
előfordulásaink okai között az időjárási tényezők is kiemelkedő szerepet játszanak. Az északatlanti térségből Közép-Európa fölé húzódó ciklonok frontrendszerei sodornak alapvetően a
tengerhez kötődő, a tengeren vagy a tengerpartokon vonuló madárfajokat a Kárpátmedencébe. Egyes északi fajok esetében – ilyen például a hazánkban is előforduló szalagos
keresztcsőrű (Loxia leucoptera) – időnként kifejezett inváziók figyelhetők meg, amelyek
többnyire valamelyik táplálékul szolgáló növény bizonyos periódusokban jelentkező
szokásosnál jobb magterméséhez köthetők. A jó termésű, és így bőséges táplálékbázist
biztosító években az adott növényt fogyasztó madárfajok állománya az eredményesebb
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fiókanevelés és a kirepült fiatalok magasabb túlélési rátája következtében megnövekedik, ami
együtt jár azzal, hogy amikor az őszi és téli időszakban a nagyobb populációméret vagy a
hirtelen bekövetkező kedvezőtlen időjárás miatt a táplálék mennyisége egyszer csak nagyon
lecsökken vagy teljesen elfogy, akkor a madarak kénytelenek délebbre húzódni, sokszor még
az egyébként szokásos telelőterületüknél is jóval délebbre.
Természetesen az északi madárfajok déli irányú terjeszkedése következtében szintén
növekszik e fajok hazai előfordulásának a gyakorisága.

2.3.2.3. Keleti irányból érkező kóborlók
A Szibériából származó kóborló énekesmadarak az őszi időszakban – az utóbbi időben igen
elterjedt nézet szerint – az ellentétes irányú vonulás (’reverse migration’) révén bukkannak fel
Európában. E fogalom azonban tágabban és szűkebben is értelmezhető. Tágabb értelemben a
vonuló madarak minden olyan elmozdulását érthetjük alatta, amelynek iránya az adott
időszakban a fajra jellemző iránynak éppen ellentettje. Ebben a tágabb értelemben tehát ősszel
minden olyan elmozdulás reverz vonulásnak nevezhető, amelynek során a vonuló madarak
délkelet, dél vagy délnyugat helyett északnyugati, északi vagy északkeleti irányban
mozdulnak el. Ilyen értelemben reverz vonulóknak tekinthetők a költés utáni kóborlás során a
rendes vonulási útiránnyal ellentétes irányban kóborló példányok. Ilyen ellentétes irányú
elmozdulások megfigyelhetők olyan esetekben is, amikor az őszi vonulók egyszerűen a
kedvező időjárás miatt mennek vissza rövid időre olyan területekre, amelyekről egyébként
már korábban elvonultak, de azt is megfigyelték, hogy a vonulás útjában álló jelentősebb
akadályokon (például tengereken) való átkelés előtt is gyakran előfordul, hogy a madarak
rövid távolságokon ugyan, de visszafelé mozognak, mintegy erőt gyűjtenek, „nekifutnak” a
leküzdendő akadálynak (ÅKESSON et al., 1996; ÅKESSON 1999). Utóbbi esetben valószínűleg
tényleg egyfajta erőgyűjtésről van szó, hiszen egy-egy jelentős akadály leküzdése, például egy
tenger felett való átkelés jelentős energiafelhasználással jár, így célszerű a vonuló
madaraknak az akadály leküzdésének megkísérlése előtt teljesen feltölteni energiaraktáraikat,
e célból viszont valószínűleg valamelyest visszafelé kell repülniük, hogy elérjék azokat a
területeket, ahol erre a legjobb lehetőségeik vannak. A tavaszi vonulás során szintén előfordul
az, hogy a madarak az abban az időben szokásos északi, északkeleti vagy északnyugati
repülési irány helyett ellenkező irányban kénytelenek vonulni. Ez előfordul viszonylag
gyakran akkor, ha hirtelen nagyon kedvezőtlenre fordul az időjárás azokon a területeken (lett
légyen az akár a költőterület, akár csak olyan terület, ahol a madarak csupán átvonulnak),
amelyekre az északnak tartó vonulók már megérkeztek, de valószínűleg ugyancsak előfordul
a jelenség a nagyobb akadályokon való átkelés előtt is, bár valószínűleg az őszinél jóval
ritkábban, ami esetleg azzal magyarázható, hogy a tavaszi vonulás során a madarak útja
„sietősebb”, a tavaszi vonulás az őszihez képest nagyon gyorsan lezajlik. Mindezek a
szokásos vonulási iránnyal ellentétes irányú mozgások azonban csak ideiglenesek, s bár
„akaratlagosak”, csak rövid ideig jellemzőek, a madarak előbb-utóbb a helyes irányba
fordulnak, s rendben elérik a fajra jellemző telelőhelyeket. Éppen ezért a dolgozatom
szempontjából fontosabb jelenségtől, a tényleges reverz vonulástól (’reverse migration’) való
megkülönböztetésképpen fontos hangsúlyozni, hogy az előbb említett eseteket legfeljebb csak
ideiglenes reverz vonulásnak (’temporary reverse migration’) lehet nevezni. Azokat a rendes
vonulási iránnyal ellentétes elmozdulásokat, amelyek nem a madarak „szabad
elhatározásából”, hanem valamilyen külső körülmény (rossz időjárás, erős frontok) hatására
állnak elő – akár az őszi, akár a tavaszi vonulás során – nem szerencsés reverz vonulásnak, sőt
még ideiglenes reverz vonulásnak sem nevezni, tekintve, hogy ezekben az esetekben a
madarak csak passzívan kerülnek rendes vonulási útjuktól ellentétes irányba, és ezen eltérítő
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hatások következményeit igyekeznek mielőbb korrigálni és a helyes irányba tovább repülni. A
tavaszi ’overshooting’ után a költőterületen túljutott madarak tévedésüket igyekeznek
kompenzálni, e kompenzáció során nyilvánvalóan a szokásos tavaszi vonulási iránnyal
ellentétes irányban repülnek, de ez esetben sem beszélhetünk igazán sem reverz vonulásról,
sem ideiglenes reverz vonulásról.
Az ellentétes irányú vagy reverz vonulás (’reverse migration’) fogalma a királyfüzike
(Phylloscopus proregulus) európai előfordulásaival kapcsolatban már az 1960-as évek
közepén megjelent (ROOKE, 1966). Az elmélet megalapozása az 1960-as évek végéről
származik: RABØL (1969) négy északkelet-európai és ázsiai füzikefaj (Phylloscopus spp.)
Brit-szigeteken való őszi előfordulásait elemezve arra a következtetésre jutott, hogy e
madarak valószínűleg nem időjárási tényezők következtében jutnak el Európába.
Következtetéseit arra alapozta, hogy az egyes fajok előfordulásai a Brit-szigeteken nem
véletlenszerű területi eloszlást mutattak: az északkelet-európai két faj közül az északabbra
fészkelő északi füzike (Phylloscopus borealis) ősszel nagyobb arányban a Brit-szigeteknek
inkább az északi, a délebbi elterjedésű sárga füzike (Phylloscopus trochiloides) egyedei
viszont inkább délebbi területein bukkantak fel, sőt a két szibériai faj eloszlásában is hasonló
különbség mutatkozott, azaz az északabbi elterjedési területű vándorfüzike (Phylloscopus
inornatus) példányai az őszi időszakban inkább a Brit-szigetek északabbi részein fordultak
elő, míg a délebbi elterjedésű királyfüzike (Phylloscopus proregulus) egyedeinek előfordulási
gyakorisága a Brit-szigetek délebbi részein volt nagyobb. Ha az előfordulások kizárólag
időjárási frontok mozgásához vagy szélrendszereihez lennének köthetők, akkor ilyen
különbség nem mutatkozna. E fajok telelőterülete Délkelet-Ázsiában van, rendes vonulásuk
kezdetben keleti, majd délkeleti irányultságú. Ebből következik, hogy a szokásossal éppen
ellentétes, azaz nyugati irányban haladva az északabbi területeken fészkelők a Brit-szigetek
északabbi területeire, a délebbre fészkelők viszont a szokásos vonulási útiránnyal ellentétesen
haladva pontosan a Brit-szigetek délebbi területeire jutnak. RABØL (1969) nem tért ki arra,
hogy mi lehet az oka annak, hogy egyes példányok ezt a rendellenes, ellentétes irányú
vonulási utat választják, ugyanakkor ebben az ellentétes irányú vonulásban az időjárási
tényezők szerepét sem tartotta alábecsülendőnek.
A szibériai énekesmadarak Európában való őszi megjelenését mások egyértelműen az
időjárási körülményekkel hozták összefüggésbe (BAKER, 1975). Az őszi időszakban KeletEurópa és Nyugat-Szibéria felett gyakran hatalmas kiterjedésű magasnyomású légköri
képződmény, anticiklon alakul ki (1. ábra), amelynek területén többnyire szép idő van, azaz
nincs felhőzet, nincs csapadék, nincsenek átvonuló frontok. E hatalmas anticiklonokban azért
persze van légmozgás, mégpedig az anticiklon magas nyomású középpontjától kifelé irányuló
és az óramutató járásával megegyező irányban, ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy az
anticiklon déli oldalán, ha nem is túl erős, de folyamatosan fújó keleti szél van, és ezzel a
légáramlással a nyugat-szibériai madarak könnyedén eljuthatnak Európába. E Kelet-Európa és
Nyugat-Szibéria felett létrejövő szinte kontinensnyi méretű anticiklonok közül is az ún.
blokkoló anticiklonoknak van kiemelkedő jelentősége, ezek ugyanis nagyon hosszú ideig nem
mozdulnak el, szinte egy helyben állnak, ami stabil, hosszú időn át fennálló egyenletes
időjárást okoz ezeken a területeken, ráadásul az Európában nyugatról keleti irányba mozgó
ciklonokat is eltérítik. Ebben a helyzetben a szibériai madarak az anticiklon területén uralkodó
hosszan tartó szép idő, illetve az anticiklon déli szélein keletről fújó tartós szelek segítségével
jutnak el Európába, ahol viszont a blokkoló anticiklon nyugati oldalán eltérülő gyorsan
mozgó ciklonok szétszórják ezeket a madarakat.
A reverz vonulás elméletét a királyfüzike (Phylloscopus proregulus) példáján keresztül
az 1970-es években fejlesztették tovább (RABØL, 1976). Már korábban is felvetődött (ROOKE,
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1. ábra: Jellemző őszi időjárási helyzet: nagy kiterjedésű anticiklon (H) Kelet-Európa
és Nyugat-Szibéria felett (1974. október 7.). A kérdéses anticiklon (H) az ábra jobb
felső részén helyezkedik el. A fehér izobár vonalakon a nyomásértékek hPa-ban vannak
feltüntetve. A színezés a kéktől a zöldön és a sárgán át a vörös irányában a levegő
növekvő geopotenciálját (helyzeti energiáját) jelöli (T – ciklon; H – anticiklon) (forrás:
www.wetterzentrale.de)
1966), hogy amennyiben a madarak a vonulás során a legrövidebb, egyenes úton –
pontosabban a Föld felszínét gömbnek tekintve egy főkör mentén – vonulnak, akkor a
költőterület és a telelőterület meghatározott részeit érintő főkör mentén ellentétes irányban
haladva juthatnak el Európába. A királyfüzike (Phylloscopus proregulus) esetében ez csak
úgy lehetséges, ha a költőterület nyugati részén fészkelő madarak a telelőterület keleti részére
vonulnak telelni (minthogy csak az e két területen átmenő főkör halad át Európán is) (RABØL,
1976). Ezt az elméletet támasztja alá az is, hogy a faj európai előfordulási helyei egy
Skandinávia déli részén és a Brit-szigeteken át húzódó képzeletbeli északkelet–délnyugati
irányú egyenes (pontosabban főkör) mentén helyezkednek el, a gömbnek tekintett Föld eme
főköre pedig éppen átmegy a faj fészkelőterületének nyugati és a telelőterület keleti részén,
ráadásul Európában ősszel a faj egyedei korábban is jelennek meg az északabbra lévő
Skandináviában, mint a Brit-szigeteken. Ezzel a megközelítéssel több probléma is akadt,
egyrészt a madarak a természetben valószínűleg nem egyenes vonalak mentén vonulnak, a
vonulás irányát a felszíni alakzatok, akadályok és az időjárási tényezők is erősen
befolyásolhatják, másrészt az Európában észlelt északkelet–délnyugati irányultság lehet, hogy
csak abból adódik, hogy a madárgyűrűző állomások is többé-kevésbé ezen a kelet–nyugati
(északkelet–délnyugati) vonalon helyezkednek el, és az aktív megfigyelők többsége is ezeken
a területeken koncentrálódik. Az hogy e faj egyedei a telelőterületeket nem egyenes vonalban
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vonulva érik el ismert: kezdetben inkább keleti irányban vonulnak és csak később fordulnak
egyre inkább délkelet felé. Ha e vonulási út különböző szakaszainak irányvektorait a reverz
vonulásnak megfelelően ellentétes irányban rajzoljuk meg, akkor a reverz vonulás
útvonalaként némileg eltérő út rajzolódik ki. Megint csak más lehetséges útvonalat kapunk, ha
azt feltételezzük, hogy a madarak időről időre korrigálják útvonalukat annak
figyelembevételével, hogy az adott időszakban a célterülethez (a rendes vonulás során
elérendő következő területhez) képest merre helyezkednek el, ez a korrekció természetesen az
ellentétes irányultsággal párosulva valójában egyre messzebbre viszi őket a telelőterülettől.
VAN IMPE & DERASSE (1994) a királyfüzike (Phylloscopus proregulus) és a vándorfüzike
(Phylloscopus inornatus) európai előfordulásainak elemzése során úgy találta, hogy e fajok
európai megjelenése nincs összefüggésben az európai és a szibériai időjárási helyzettel:
dolgozatukban elemezték a Nyugat-Szibéria feletti őszi anticiklonok évenkénti gyakoriságát
és az egyes anticiklonok fennállásának időtartamát, megállapították, hogy az időjárás képe
azokban az években sem különbözött más évekéitől, amikor e két füzikefaj a szokásosnál is
nagyobb számban fordult elő Európában, ráadásul ezeknek az anticiklonoknak a gyakori
előfordulása szeptember végére és október elejére esik, viszont ezek a szibériai füzikefajok
már korábban megkezdik vonulásukat, és erre az időre már régen elhagyták a költőterületüket.
E szibériai füzikefajok előfordulásai az 1970-es évektől kezdtek egyre gyakoribbá válni,
viszont a Bajkál-tó feletti anticiklonok az ezt megelőző évtizedekben sokkal gyakoribbak
voltak, azokban az években mégsem észlelték e fajok jelentős számú európai felbukkanását.
Így számos érv szól amellett, hogy e fajok Európába a reverz vonulás révén kerülnek, de hogy
valójában mi okozza ezekben az egyedekben az orientáció ilyetén hibáját, azt csak további
kutatások dönthetik el. A lehetséges magyarázatok egyike, hogy ezek a kóborlók Szibériának
azon területeiről származnak, ahol a Föld mágneses terének erőssége a megszokottól eltérő
nagyságú, sőt eltérő irányú (ALERSTAM, 1991), e mágneses anomáliák az Urál hegységben, a
Közép-szibériai-fennsík területén és Szibéria délkeleti részén jelentősek, a világ egyik
legjelentősebb mágneses anomáliája pedig a Közép-Orosz-hátság területén, Kurszk környékén
van. A feltételezések szerint az e területeken született fiatal madaraknál a navigációs
rendszerek mágneses kalibrációja olyan jellegű hibát szenvedhet, aminek következtében a
hibás orientációjú példányok a szokásos vonulási irány helyett éppen ellenkező irányban
vonulnak. A navigációs rendszerek beállításának e hibája természetesen másutt is
előfordulhat, de ezek azok a területek, ahol a populáció fiatal egyedeinek más területekhez
képest jóval nagyobb hányada lehet ebben érintett.
THORUP (1998) szintén a vándorfüzike (Phylloscopus inornatus) és a királyfüzike
(Phylloscopus proregulus) esetében végzett vizsgálatokat az Európában, pontosabban
Dániában 1994 őszén befogott e két fajhoz tartozó példányokon. A mindkét faj több
egyedének bevonásával végzett orientációs vizsgálatok során azt találta, hogy mindkét
füzikefaj példányai többségükben nyugat-délnyugati irányban orientálódtak. Az egyes
egyedek orientálódásának irányát a széliránnyal is összevetette, és azt találta, hogy a madarak
nem a hátszél által könnyen és gyorsan megtehető irányba orientálódtak, azaz repülési
irányukat nem a szél iránya befolyásolta.
Az ellentétes irányú, azaz a reverz vonulással kapcsolatos elméletet, az ezzel kapcsolatos
ismereteket COTTRIDGE & VINICOMBE (1996) foglalta össze.
A reverz vonulás elméletét többen kritizálták. PHILLIPS (2000) például hiányolja az
elméletből annak magyarázatát, hogy miként alakul ki ez a jelenség akár az egyed szintjén,
akár evolúciós szempontból a populáció szintjén. Egyes fajok kóborló egyedeinek száma
olyan nagy és évről évre nő, hogy így számára érthetetlen, hogy miért jön létre minden ősszel
ilyen nagy számú hibás orientációjú egyed egy populációban, hiszen ha ennek genetikai alapja
van, akkor ezeknek a nem megfelelő vonulási irányt kódoló géneknek a populációból ki kell
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szelektálódniuk. Felveti annak a lehetőségét is, hogy a fiatal madarak a kirepülés után a
szélrózsa minden irányában elindulnak, de jószerével csak a telelőhelyre vezető irányban
vonuló madarak élik túl a vonulást, a többiek – mivel számukra nem megfelelő életfeltételeket
nyújtó területekre jutnak – eltűnnek a populációból. E madarak szempontjából Európába
kerülni nem annyira rossz, mint mondjuk északra repülni, hiszen Nyugat-Európa óceáni
éghajlatú telét akár túl is tudják élni ezek a példányok és visszatérhetnek költőterületükre.
PHILLIPS (2000) a nagy távolságra kóborló fajok megjelenésére egy másik lehetséges
magyarázatot is felvet. Ismert, hogy a költési idő után a fiatal madarak a költőterülettől a
legkülönbözőbb irányokban elkóborolnak, de nem túl nagy távolságokra, majd e rövid
kóborlási szakasz után elmozdulásuk irányultsága megváltozik, és – bármilyen irányban is
indultak el közvetlenül a kirepülés után – elfordulnak a telelőhelyre vezető megfelelő irányba.
Lehetséges, hogy egyes egyedeknél ez a megfelelő irányba való fordulás nem következik be,
és az egész vonulási időszak alatt megtartják eredeti irányultságukat, aminek következtében
eljutnak Európába (illetve a szélrózsa minden más irányába, de Európában a jobb túlélési
lehetőségek és a madarászok rendkívül magas száma miatt sokkal nagyobb az adatok száma).
PHILLIPS (2000) azt is felveti, hogy csak az európai megfigyelők nagyobb száma miatt tűnik
úgy, hogy az ázsiai fajok kóborlói a rendes vonulási útjukkal pontosan ellentétes irányban
tűnnek fel nagyobb számban, a vándorfüzikének (Phylloscopus inornatus) például a reverz
vonulás elmélete szerint Európában csak Skandináviában (esetleg a Brit-szigeteken) kellene
előfordulnia, ezzel szemben a Kanári-szigetektől Izlandig sokkal szélesebb sávban fordul elő,
mint azt a reverz vonulás elmélete alapján várnánk.
THORUP (2004) több faj európai adatainak elemzésével megállapítja, hogy a keleti,
keleti-délkeleti irányban vonuló madárfajok között sokkal nagyobb arányban vannak
ellentétes irányban vonulók, mint a déli, délnyugati vonulási irányultsággal rendelkező fajok
között. Ugyanebben a közleményben (THORUP, 2004) bevezeti a kóborlási terület (’vagrancy
area’) fogalmát, amin azt a területet érti, amely a költőterülettől a fajra jellemző rendes
vonulási iránnyal ellentétes irányban található, mégpedig olyan távolságra, hogy a költőterület
és az általa kóborlási területnek nevezett terület két legközelebbi pontja legalább 500 km-re
van egymástól. E terület a térképen egyszerűen úgy határozható meg, ha a költőterület mellé
húzunk egy a fő vonulási irányra merőleges érintőt, a fő vonulási iránnyal ellentétes irányban
ezzel az érintővel párhuzamosan 500 km-re futó másik egyenesen túl lévő terület tekinthető
kóborlási területnek (az 500 km-es sávban még a költés utáni diszperzió során rendesen
előfordulhatnak az adott faj egyedei, az 500 km-nél nagyobb távolságra eljutó egyedek
azonban már kóborlóknak tekintendők). Az így meghatározott kóborlási terület
tulajdonképpen azt a területet jelöli, ahol az adott madárfaj kóborlónak tekinthető egyedei
potenciálisan előfordulhatnak, de természetesen nem azonos gyakorisággal fordulnak elő a
kérdéses faj példányai a terület minden pontján, sőt az így meghatározott terület nagyon sok
részén valószínűleg egyáltalán elő sem fordulnak (vagy legalábbis eddig a terület bizonyos
részeiről nem rendelkezünk előfordulási adattal). A kóborlási területet (’vagrancy area’)
mások reverz vonulási árnyéknak (’reverse migration shadow’) (GILROY & LEES, 2003) vagy
kóborlási árnyéknak (’vagrancy shadow’) nevezik (GILROY & LEES, 2006), utalván arra, hogy
ez a terület – akárcsak az árnyék a Naphoz képest – a telelőterülettel ellentétes irányban
helyezkedik el, és e területen az adott faj előfordulási gyakorisága a rendes telelőterülethez
képest sokkal kisebb.
A reverz vonulás elméletét élesen támadja GILROY & LEES (2003, 2006). Szerintük a
reverz vonulás elméletének egyre szélesebb körű elterjedése félrevezető lehet. Az, hogy
ezeknek a délkeleti irányban vonuló szibériai énekesmadaraknak éppen a rendes vonulási
útjukkal ellentétes irányban lévő területeken van nagyon sok előfordulási adata, egyszerűen
azzal magyarázható, hogy véletlenül éppen ezeken a területeken van a legtöbb madarász,
madármegfigyelő, ugyanakkor számos szibériai eredetű madárfaj európai előfordulási adatai
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sokkal nagyobb szórást mutatnak, mint azt egyszerűen a rendes vonulási úttól 180°-kal eltérő
vonulás következtében várnánk: például az olívhátú pityer (Anthus hodgsoni), a vándorfüzike
(Phylloscopus inornatus), a sötéttorkú rigó (Turdus ruficollis), az erdei sármány (Emberiza
rustica) és a törpesármány (Emberiza pusilla) Észak-Európától Dél-Európáig és a KözelKeletig számos országban előfordul kóborlóként, dél-európai és közel-keleti
előfordulásaiknak az adott faj rendes vonulási irányával bezárt szöge mégcsak meg sem
közelíti a 180°-ot. Ugyanakkor olyan fajok is vannak, amelyek a Brit-szigetekre szinte soha
nem jutnak el kóborlóként, holott fészkelőterületük elhelyezkedése és rendes vonulási irányuk
alapján a reverz vonulás révén sokkal gyakrabban kellene ott megjelenniük, ilyen fajok
például a feketeszárnyú székicsér (Glareola nordmanni), az apácahantmadár (Oenanthe
pleschanka), a berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis), a halvány geze (Hippolais pallida)
és a pusztai gébics (Lanius isabellinus). GILROY & LEES (2003, 2006) nézete szerint a fiatal
madarak között ősszel a szélrózsa minden irányában vonulók előfordulnak, természetesen
azok, amelyek a nem a fajra jellemző irányban vonulnak, és ennek következtében olyan
területekre kerülnek, ahol nem tudják túlélni a telet, elpusztulnak, így az a genetikai állomány,
amely ebbe az irányba vezérli a madarakat, fokozatosan kiszelektálódik a populációból. Ezek
a rossz irányban vonuló egyedek természetesen genetikai mutáció révén időről időre, sőt
lehetséges, hogy bizonyos arányban minden generációban felbukkanhatnak a populációban,
de a szelekció ezeket igyekszik eltüntetni. Bizonyos fajok esetében az Európában előforduló
egyedek száma már olyan magas, ami nem magyarázható egyszeri, az adott generációban
bekövetkezett mutációval, hiszen a mutációs ráta sokkal alacsonyabb, mint ezeknek az
egyedeknek a populáció egészéhez viszonyított aránya. Itt arról lehet szó, hogy voltak olyan
egyedek, amelyek valamikor egy mutáció révén a fajra általában jellemzőhöz képest rossz
irányba vonultak, de ez a rossz irány valamilyen olyan területre vezette őket, ahol túlélték a
telet, majd költőterületükre visszajutva szaporodtak és ezt az irányt kódoló génjeiket
fokozatosan elterjesztették a populációban vagy annak csak egy szűk részében. Mindez oda
vezetett, hogy az adott faj egy populációja vagy annak egy része új telelőterületet alakított ki,
minthogy egyre nagyobb arányban születtek a populációban olyan egyedek, amelyek
vonulásukhoz ezt az adott fajra jellemzőhöz képest addig rossznak tartott irányt választották.
Számos faj esetében valószínűleg éppen most játszódik le ez a folyamat, ezért van az, hogy
európai előfordulásaik egyre gyakoribbak. Tulajdonképpen a kóborlók, illetve a rendszeres
átvonulók vagy rendszeres telelők közötti átmenetről van szó, tehát arról, hogy éppen most
zajlik az a folyamat, amelynek során egy kezdetben csak kóborló madárfajból rendszeres
telelő vagy átvonuló faj lesz. Ezeket a fajokat GILROY & LEES (2003, 2006) látszólagos
kóborlóknak, álkóborlóknak (’pseudo-vagrants’) nevezi. Ilyen fajok Európában a sarkantyús
pityer (Anthus richardi), a vándorfüzike (Phylloscopus inornatus), a kis légykapó (Ficedula
parva), a királyfüzike (Phylloscopus proregulus), a fenyősármány (Emberiza leucocephalos),
a törpesármány (Emberiza pusilla) és az erdei sármány (Emberiza rustica), de lehetséges,
hogy a barna füzike (Phylloscopus fuscatus), a vastagcsőrű füzike (Phylloscopus schwarzi), az
olívhátú pityer (Anthus hodgsoni), a foltos tücsökmadár (Locustella lanceolata), az aranyos
sármány (Emberiza aureola) és a tundrapityer (Anthus gustavi) is közéjük tartozik.
GILROY & LEES (2003, 2006) reverz vonulásra vonatkozó fenntartásaival nem ért egyet
PENNINGTON (2006): nem ért egyet azzal, hogy GILROY & LEES (2003, 2006) a reverz vonulás
jelenségét részben ezért nem tartja a ritka kóborlók megjelenésére megfelelő magyarázatnak,
mert ezzel nem lehet minden ritka előfordulást megmagyarázni. PENNINGTON (2006) szerint
nem is kell, és nem is lehet egyetlen, minden esetre érvényes végső okot és magyarázatot
keresni, bizonyos fajok kóborlói esetében pedig a reverz vonulás éppen megfelelő magyarázat
az előfordulások időbeli és térbeli eloszlására, szerinte a reverz vonulás valós voltára éppen az
az egyik jó bizonyíték, hogy Észak-Amerikában a jelenség szinte nem fordul elő, mert ez
jobbára csak bizonyos keleti-délkeleti irányban vonuló eurázsiai madárfajok esetében létezik,
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Észak-Amerikában viszont keleti irányban vonuló fajok a földrajzi adottságokból kifolyólag
nem nagyon vannak.
GILROY & LEES (2003, 2006) reverz vonulásra vonatkozó kritikáit és a reverz vonulás
létét cáfoló kijelentéseit DEAN (2006) ugyancsak elfogadhatatlannak tartja. GILROY & LEES
(2003, 2006) álkóborlókra (’pseudo-vagrants’) vonatkozó elméletével viszont többen
(PENNINGTON, 2006; DEAN, 2006) a legmesszebbmenőkig egyetértenek.
Meg kell még említeni, hogy bizonyos esetekben valószínűleg a madarak tér-irány zavara
(jobb-bal tévesztés) következtében előálló tükörkép-vonulás (’mirror-image migration’)
(DIAMOND, 1986) révén kerülnek Európába bizonyos ázsiai kóborló madárfajok. Bár ezt az
elméletet észak-amerikai madárfajok esetében dolgozták ki, sok esetben Eurázsiában is
magyarázatként szolgálhat egyes fajok kóborló egyedeinek megjelenésére. Ez az elmélet a
rendesen délkeleti irányban vonuló szibériai madárfajoknak a dél-európai országokban, a
Földközi-tenger medencéjében és a Közel-Keleten való előfordulásaira szolgálhat
magyarázatként, hiszen e feltételezések szerint a tér-irány zavar (jobb-bal tévesztés)
következtében ezek a madarak nem délkelet, hanem délnyugati irányban vonulnak, így
kerülhetnek az említett területekre.
Könnyen belátható, hogy egy madárfaj adott – nem a rendes vonulási útvonalba eső –
területen kóborlóként való előfordulásának gyakorisága fordított arányban van e területnek a
költőterülettől mért távolságával. A költőterületen bekövetkező állománynövekedés,
különösen a költőterületnek az adott területhez közelebb eső részén mutatkozó
állománynövekedés következtében viszont az adott fajhoz tartozó kóborló példányok száma a
kérdéses területen növekszik. Valamely faj kóborló egyedeinek száma egy adott területen
különösen akkor szaporodik meg, amikor a faj elterjedési területe az adott terület irányában
megnövekedik, azaz a kóborlók számának növekedése az adott faj elterjedési területének
terjeszkedésére utal (VEIT, 2000).

2.3.2.4. Déli irányból érkező kóborlók
E fejezetben mindenekelőtt a tavaszi ’overshooting’-ként – elsősorban énekesmadaraknál –
ismert jelenséget kell megemlítenünk. Erről akkor beszélünk, amikor a tavaszi vonulás során
a vonuló madarak „túllőnek a célon”, azaz költőterületüktől északra jelenek meg. Az időjárási
körülményeken kívül ennek egyik oka az, hogy a rendelkezésre álló – az adott faj igényeinek
megfelelő – fészkelőhelyek (revírek) telítődnek, azaz a korábban érkező territóriumtartó hím
madarak az elterjedési terület alkalmas élőhelyein minden megfelelő territóriumot
elfoglalnak, így a később érkező hímek (ezek rendszerint a fiatal, tapasztalatlan, az előző évi
költésből származó hímek) nem találnak birtokba vehető fészkelőhelyet. Mivel a hímeket
tavasszal hajtja a territóriumfoglalási kényszer, kénytelenek tovább repülni és a faj rendes
elterjedési területétől északra jelennek meg. A tojók általában csak a hímek után érkeznek a
költőterületre, és ekkor „választanak” az éneklő hímek, illetve az énekkel jelzett territóriumok
közül. A tavaszi ’overshooting’-ra számos példát találunk a ritka fajok hazai előfordulásai
között is: kék kövirigó (Monticola solitarius), bajszos poszáta (Sylvia cantillans), kucsmás
sármány (Emberiza melanocephala) stb. Az előzőekben vázolt elméletet támasztja alá, hogy
ezek a tőlünk délre eső területeken fészkelő madarak többnyire késő tavasszal, a faj rendes
fészkelőhelyére való megérkezési idejétől függően április és június között jelennek meg a
Kárpát-medencében, továbbá szinte minden esetben hím madarak fordulnak elő, sőt sokszor a
tollazatból megállapítható, hogy ezek második éves, azaz az előző szezonban született hím
példányok. Ezek a hímek – bár rendes költőterületüktől északabbra vannak – általában revírt
foglalnak, énekelnek, s gyakran több napig vagy akár hetekig is megfigyelhetők az adott
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területen. Az ’overshooting’-nak egyébként időjárási okai is lehetnek, a délről érkező erős
tavaszi frontok, amelyek a tavaszi vonulásban kulcsszerepet játszanak, passzívan a
költőterülettől északra sodorhatják a madarakat. A tavaszi időszakban különösen a mediterrán
térség nyugati részén alakulnak ki gyakran olyan mediterrán ciklonok (2. ábra), amelyek
viszonylag gyorsan mozognak északi vagy északkeleti irányban. E ciklonok és
frontrendszereik számos, a Földközi-tenger medencéjében fészkelő madárfaj egyedeit
sodorhatják Közép-Európába.

2. ábra: Jellemző tavaszi időjárási helyzet: mediterrán ciklon (T) a Földközi-tenger
medencéjének középső területei felett (2002. május 25.). A fehér izobár vonalakon a
nyomásértékek hPa-ban vannak feltüntetve. A színezés a kéktől a zöldön és a sárgán át
a vörös irányában a levegő növekvő geopotenciálját (helyzeti energiáját) jelöli (T –
ciklon; H – anticiklon) (forrás: www.wetterzentrale.de)
A Kárpát-medencétől délre fészkelő madarak a nyári és az őszi időszakban is
megjelenhetnek hazánkban. Ekkor többnyire fiatal példányok előfordulására lehet számítani,
hiszen a költés utáni kóborlás során főleg az első éves fiatal madarak diszperziója jellemző
(NEWTON, 2003). Nem kizárt, hogy egyes fiatal madarak ősszel a 2.3.2.3. fejezetben
részletesen tárgyalt reverz vonulás (COTTRIDGE & VINICOMBE, 1996) következtében is
eljuthatnak Magyarországra, bár a tőlünk délre költő madárfajok vonulási útvonalai kevésbé
térnek el a déli iránytól, a reverz vonulás elmélete szerint viszont a jelenség az észak–déli
vagy ezt megközelítő irányú vonulóknál kevésbé fordul elő (THORUP, 2004).
A más irányokból a Kárpát-medencébe kerülő madárfajokhoz hasonlóan a tőlünk délre
fészkelő fajok egyedeinek előfordulásai is sokszor összefüggésbe hozhatók az adott faj
állományának és fészkelőterületének növekedésével, különösen az északi irányú
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terjeszkedéssel (VEIT, 2000). E terjeszkedésnek többnyire klimatikus okai vannak, amelyek
részletesen a 2.2.2. fejezetben kerültek tárgyalásra. A déli irányból terjeszkedő madárfajok
legismertebbjeit – a balkáni gerlét (Streptopelia decaocto), a balkáni fakopáncsot
(Dendrocopos syriacus) és a halvány gezét (Hippolais pallida) – csak a rend kedvéért kell itt
is megemlíteni, a hazánkban csak újabban felbukkant egyik ilyen terjeszkedő madárfaj pedig
a berki poszáta (Cettia cetti).
Röviden itt kell szólni az Európában megjelenő afrikai eredetű madárfajokról is.
Tudvalévő, hogy Közép-Európába időnként afrikai eredetű légtömegek is érkeznek, mégpedig
egyes nagy kiterjedésű és északi vagy északkeleti irányban mozgó mediterrán ciklonok által.
E száraz és forró légtömegek sokszor szaharai eredetű port is magukkal hoznak. Nem kizárt,
hogy e légköri folyamatok következtében bizonyos afrikai madárfajok egyes példányai
Európába sodródhatnak. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy számos afrikai
madárfajt tartanak fogságban (állatkertekben, magángyűjteményekben) szerte Európában, és
gyakran előfordul, hogy egy-egy példány megszökik. Mivel ezek a fogságban tartott madarak
többnyire nincsenek semmilyen módon megjelölve, a szabad természetben elég nehéz
eldönteni, hogy fogságból szökött vagy vad eredetű madár került-e a megfigyelő szeme elé.
Éppen ezért ezen afrikai fajok hazai előfordulásai általában csak D kategóriába kerülnek, ami
annyit jelent, hogy a madár természetes állományból való eredetét illetően kételyek merültek
fel (azok az adatok, amelyekről valami módon kiderül, hogy szinte biztosan szökevény
madarakra vonatkoznak, természetesen csak az E kategóriába kerülhetnek). Annak megítélése
érdekében, hogy egy-egy afrikai madárfaj hazánkban előfordult adott példánya valószínűleg
vad eredetű (A kategória), inkább fogságból szökött (E kategória) vagy eredete kétséges (D
kategória), szükséges az adott példány tollazatának és tollal nem fedett testrészeinek, valamint
a viselkedésének a pontos megfigyelése, illetve a megjelenése előtti időjárási helyzet
elemzése, illetve annak figyelembevétele, hogy az adott fajt milyen mennyiségben és hol
tartják Európában fogságban, továbbá milyen gyakran fordul elő a fogságból való szökés.

2.3.2.5. Nyugati irányból érkező kóborlók
A hazánkban előforduló kóborló madárfajok között viszonylag kevés olyan van, amelyik
Európának a Kárpát-medencétől nyugatra lévő területeiről származik. Ez a néhány faj is a
Kárpát-medencét körülvevő hegyvidéki területekről, jelen esetben az Alpokból származó
madár. E madárfajok közé tartozik a törpekuvik (Glaucidium passerinum), a havasi csóka
(Pyrrhocorax graculus), a havasipinty (Montifringilla nivalis), a barna zsezse (Carduelis
flammea cabaret), amelyek hazai megjelenésének okait a 2.3.2.1. fejezet tárgyalja. Annak
ténynek, hogy a Nyugat-Európában fészkelő madarak aránya a Kárpát-medencében csak
kóborlóként megjelenő madarak között rendkívül alacsony, egyszerű magyarázata van: ezek a
madárfajok többnyire Közép-Európában, így Magyarországon is fészkelnek vagy többkevesebb rendszerességgel átvonulnak, tehát nem a kóborló fajok csoportjába tartoznak.
Magyarországon néhány, a későbbiekben tárgyalandó észak-amerikai eredetű madárfaj –
récék (Anas spp., Aythya spp.), partimadarak és sirályok (Charadriiformes) – is előfordult
már. Ezek a madarak is nyilvánvalóan nyugati, északnyugati irányból érik el a Kárpátmedencét. E madárfajok Európába jutásának kérdése már régóta foglalkoztatja a kutatókat, és
számos érdekes elmélet születetett már arra, hogy ezek az észak-amerikai madarak milyen
útvonalon és mi módon kerülnek Európába.
Észak-Amerika madárvonulási útvonalai az eurázsiai–afrikai vonulási rendszerekhez
képest elég egyszerűek, aminek az az oka, hogy Észak-Amerikában nincsenek olyan kelet–
nyugati irányú hegyvonulatok, amelyek az északról délre, vagy tavasszal ellenkező irányban
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vonuló madarakat valamilyen irányban eltérítenék. Ezért a fő vonulási utak az észak-amerikai
kontinensen nagyjából és ténylegesen észak–déli irányúak. Négy fő vonulási útvonal ismert
(ELPHICK, 1996). Egyik a Sziklás-hegységtől nyugatra a kontinens nyugati partjait követi, a
másik a Sziklás-hegységtől keletre, a Prérin tart északról délre, a harmadik Észak-Amerika
középső részén nagyjából a Mississippi vonalát követi. A negyedik vonulási út ÉszakAmerika keleti partvidékén húzódik Labradortól Floridáig, illetve tovább a Nagy- és a KisAntillákon át Dél-Amerika északi részéig. Az amerikai madárfajok európai előfordulásai
kapcsán ez a keleti vonulási útvonal a legérdekesebb, hiszen az itt vonuló madaraknak van
legnagyobb esélyük arra, hogy bizonyos időjárási és légköri körülmények között az Atlantióceán északi részei fölött eljussanak Európába.
Az Európában leggyakoribb észak-amerikai partimadarak – csökkenő gyakorisági
sorrendben – a következők: vándorpartfutó (Calidris melanotos), cankópartfutó (Tryngites
subruficollis), Bonaparte-partfutó (Calidris fuscicollis), hosszúcsőrű cankógoda
(Limnodromus scolopaceus), Wilson-víztaposó (Phalaropus tricolor), sárgalábú cankó
(Tringa flavipes), Baird-partfutó (Calidris bairdii) és amerikai pettyeslile (Pluvialis dominica)
(LEWINGTON et al., 1991). E fajok a Wilson-víztaposó és a sárgalábú cankó kivételével mind
arktikus faunaelemek, a messzi északi tájakon költenek, ott is elsősorban Észak-Amerika
északnyugati részén, de a nearktikus Wilson-víztaposó és a sárgalábú cankó is főleg
északnyugati elterjedésű. E fajok mind hosszú távú vonulók, telelőterületük Dél-Amerika.
Tulajdonképpen már az 1950-es években felfigyeltek arra, hogy Európában nem azok az
észak-amerikai partimadarak fordulnak elő leginkább, amelyek Észak-Amerika keleti partjai
közelében, tehát Európához a legközelebb költenek, hanem érdekes módon éppen azok az
előzőekben felsorolt fajok a leggyakoribbak, amelyeknek elterjedési területe Észak-Amerika
Európától szinte legtávolabbi északnyugati részén található (NISBET, 1959). Eleinte azt
feltételezték, hogy az Európába vetődő amerikai partimadarak azokból a populációkból
kerülnek ki, amelyek a Mackenzie torkolatának közelében fészkelnek, ugyanis ez az egyetlen
terület, ahol az Európában gyakori észak-amerikai arktikus és nearktikus fajok egyaránt
előfordulnak fészkelőként. A korábbi feltételezés az volt, hogy ezek a madarak a Mackenzie
torkolatvidékéről a legrövidebb úton, Grönland és Izland érintésével érik el a Brit-szigeteket.
E fajok grönlandi és izlandi előfordulásai azonban ezt a feltételezést cáfolták, ráadásul e fajok
brit-szigeteki adatai sem az északnyugati részeken (mint ahogy az ilyen útirány esetében
várható lenne) voltak a leggyakoribbak, hanem a Brit-szigetek délnyugati tengerparti
területein, ami arra utal, hogy ezek a madarak a Brit-szigeteket délnyugati irányból érik el
(NISBET, 1959). Az észak-amerikai partimadárfajok őszi vonulási stratégiáit elemezve
nyilvánvalóvá vált, hogy az Európában – főleg a Brit-szigeteken – leggyakrabban előforduló
észak-amerikai partimadarak azok közül a fajok közül kerülnek ki, amelyek Észak-Amerika
távoli északi, északnyugati tájain fészkelnek, és vonulásuk első szakaszában Észak-Amerikán
belül határozott délkeleti (keleti-délkeleti) a vonulásuk irányultsága, e madarak egy része az
atlanti partokra kiérve továbbsodródik (repül) a tenger fölé, ahonnan az észak-atlanti ciklonok
felkapják és északkeleti irányba elsodorják őket a Brit-szigetek délnyugati részeire (NISBET,
1959). E madarak további amerikai vonulási útjával kapcsolatban kézenfekvő lenne az a
feltételezés, hogy Észak-Amerika keleti partjait elérvén a vonulásuk kezdetén délkeleti
irányba vonuló madaraknak déli, délnyugati irányba kell fordulniuk, hogy a kontinens keleti
partjai mentén, majd a Nagy- és a Kis-Antillákon át eljussanak dél-amerikai telelőterületeikre.
Nyilvánvaló, hogy sok madárfaj esetében ez tényleg így is van. Feltűnő volt azonban, hogy az
Európában felbukkanó észak-amerikai partimadárfajok Észak-Amerika keleti partjai mentén
is meglehetősen ritkák, így felmerült a kérdés, hogy vajon milyen útvonalon jutnak el a
telelőterületekre. A kutatások kiderítették, hogy ezek a fajok az őszi vonulás során ÉszakAmerika keleti partjairól (akár Newfoundlandról vagy Új-Skóciából) folyamatos repüléssel
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3. ábra: Jellemző őszi időjárási helyzet: keleti irányban mozgó atlanti ciklonok (T) az
Atlanti-óceán északi része felett (1976. október 4.). A fehér izobár vonalakon a
nyomásértékek hPa-ban vannak feltüntetve. A színezés a kéktől a zöldön és a sárgán át
a vörös irányában a levegő növekvő geopotenciálját (helyzeti energiáját) jelöli (T –
ciklon; H – anticiklon) (forrás: www.wetterzentrale.de)
három-négy nap alatt elérik Dél-Amerika északi partjait, mégpedig úgy, hogy közben nem a
szárazföld felett vonulnak, hanem mélyen kisodródnak (repülnek) az Atlanti-óceán fölé
(LEWINGTON et al., 1991). Az Atlanti-óceánnak az északi félteke 30. és 60. szélességi köre
közötti északi részén – az ún. „nagy földi légkörzés” egyik elemeként – tartós északnyugati
szelek fújnak, és itt alakulnak ki – az őszi időszakban szinte folyamatosan – azok a mérsékelt
égövi ciklonok (3. ábra), amelyek kelet felé mozogva elérik Nyugat-Európát, és a hozzájuk
kapcsolódó hidegfrontok alakítják az európai időjárást (LAMB, 1975). A vonulás főleg a
hidegfrontok átvonulása után erőteljes, amikor a már említett erős északnyugati hátszéllel
haladhatnak a madarak (ami a repülés nagy energiaszükségletét tekintve jelentős
energiamegtakarítással jár). A vonulás irányultsága kezdetben déli, illetve délkeleti. Az
Észak-Amerika keleti partjai mentén különböző szigetekről, hajókról és tengeri
fúrótornyokról végzett radarmegfigyelések alapján a kutatók kiderítették, hogy az
északnyugati hátszéllel délkeleti irányba repülő madarak az Atlanti-óceán fölött a 25-30.
északi szélességi körök tájékán nyugat-délnyugati irányba fordulnak és a 30. szélességi kör és
az Egyenlítő között fújó északkeleti-keleti passzátszelek segítségével érik el a dél-amerikai
partokat (WILLIAMS & WILLIAMS, 1990). Előfordulhat, hogy az induláskor vagy az óceán
fölött a madarak túlságosan közel kerülnek egy mérsékelt övi ciklon alacsony nyomású
központjához, s mivel itt a szél a ciklon belseje felé fúj, lehetséges, hogy nem tudják elhagyni
azt, s a nyugatról keletre mozgó ciklonnal együtt elérik Európa partjait. Másrészt, ha a vonuló
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madarak elérik a ciklon hidegfrontjának végét, ahol nagyon erős a nyugati szél, akkor ez a
szél a délkeleti irányból eltérítheti és – a ciklon nyugat–keleti irányú mozgásának megfelelően
– keleti irányban átsodorja őket az Atlanti-óceán fölött (LEWINGTON et al., 1991).
Természetesen az óceán fölé kisodródott, elfáradt madarak egy része a tengerbe hullik és
elpusztul (az énekesmadarak nyilván nagyobb arányban, mint a parti- és más vízimadarak),
csak néhányuk ér el Európába.
Az itt részletezett vonulási stratégia azokra a madárfajokra jellemző tehát, amelyek
Észak-Amerika keleti partjain éppen e vonulási stratégia okán viszonylag ritkák, viszont az
amerikai partimadarak közül Európában a leggyakoribbak. Más észak-amerikai
partimadaraknál ez a fajta vonulási stratégia sokkal ritkábban fordul elő, ezért e fajok egyedei
Európába is ritkábban vetődnek (LEWINGTON et al., 1991).
Míg Észak-Amerika keleti partjairól a fent említett stratégiát követő partimadarak
délkeleti irányban, addig az énekesmadarak inkább déli-délnyugati irányban repülnek, ami
azért alakulhatott így, mert az énekesmadarak délkeleti irányban az óceán fölé kisodródva és
ott elfáradva vagy viharba kerülve menthetetlenül elpusztulnak, míg a partimadarak esetében
a vízre szállás nem jelenti feltétlenül az egyed végzetét. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a
délkeleti irányt választó énekesmadarak az évezredek során már kiszelektálódtak a
populációkból. Mégis számos észak-amerikai énekesmadár éri el Európát, főleg ősszel. Azt
várnánk, hogy az Európához legközelebbi Newfoundland és Új-Skócia madarai a
leggyakoribbak kontinensünkön, de ez nem így van. Főként azok az amerikai
énekesmadárfajok fordulnak elő Európában, amelyeknek költőterülete Észak-Amerika keleti
partvidékén a 45. északi szélességi foktól, délebbre van (NISBET, 1963). E madarak
vonulásának irányultsága Észak-Amerika keleti partjain déli-délnyugati, akkor hogyan
kerülnek mégis Európába? Hosszú távú vonuló fajokról lévén szó a kelet-ázsiai
énekesmadárfajoknál tárgyalt (2.3.2.3. fejezet) reverz vonulás jelensége itt is szóba jöhet,
hiszen ha ezek a madarak Észak-Amerika keleti partjai mentén nem délnyugati, hanem éppen
ellenkezőleg, északnyugati irányban vonulnak, akkor az Atlanti-óceán északi része felett a
nyugati szelek segítségével „könnyedén” eljuthatnak Európába (elsősorban a Brit-szigetekre)
(NISBET, 1963). E fajok északnyugati irányú elmozdulását az Észak-Amerika délkeleti partjai
mentén ősszel gyakori hurrikánok is elősegítik. Több megfigyelés is arról számol be, hogy az
őszi vonulás során a hurrikánok az egyébként délre, délnyugatra tartó madarakat északi,
északkeleti irányban visszavetik, sőt egyes esetekben az észak-amerikai madárfajok rövid idő
alatti tömeges európai megjelenésének idő- és térbeli eloszlásából is arra lehet következtetni,
hogy a madarak európai felbukkanása egy-egy hurrikán Észak-Amerika keleti partjai mentén
északi-északkeleti irányú mozgásával hozható összefüggésbe (WILLIAMSON & FERGUSONLEES, 1960). A trópusi hurrikánok időnként Észak-Amerika keleti partjai mentén északkeleti
irányba haladnak, és a nyugati szélükön az erős nyugati-délnyugati szél által felkapott
madarakat az óramutató járásával ellentétes irányú forgásuk nagyon rövid idő alatt a hurrikán
keleti oldalára, illetve akár azon túl is „repítheti”. Ily módon a madarak kikerülnek az óceán
fölé, ahonnan az erős nyugati szelekkel, illetve az Atlanti-óceán északi része felett kialakuló
kelet felé mozgó ciklonokkal juthatnak Európába. Ráadásul ezek a ciklonok úgy is
kialakulhatnak, hogy a hurrikánok az amerikai partoktól északkeleti irányban továbbhaladva
Newfoundland és Izland között hatalmas ciklonokká alakulhatnak, amelyek aztán az északatlanti térségben keleti irányba mozognak, és a hurrikán által elragadott madarakat tovább
sodorják keleti irányban Európa felé (NISBET, 1963).
Az adatok idő- és térbeli elemzéséből, illetve az észak-atlanti térség térképének
tanulmányozásából annyi azért látszik, hogy a valószínűleg reverz vonulás révén Európába
jutó madarak elsősorban a Brit-szigetek északi, északnyugati részén bukkannak fel, míg a
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valószínűleg hurrikánok és ciklonok által elsodort madarak inkább a Brit-szigetek délnyugati
partjainál jelennek meg (ELKINS, 1979).
Gyakran megfigyelhető jelenség, hogy az Észak-Amerikából Európába tartó tengerjáró
hajók fedélzetére madarak, főként énekesmadarak (Passeriformes) szállnak le, sőt ezek a
sokszor kimerült példányok ott is maradnak, így végső soron a hajókon utazva teszik meg a
tengeri út legalább egy részét Észak-Amerikából Európába. A hajókon elsősorban magevő
énekesmadarak érkeznek így Európába, mert ezek a fajok találnak az út során valamiféle
táplálékot a fedélzeten, a rovarevők a számukra megfelelő táplálék hiányában jóval kisebb
számban tudják túlélni a hajón való utazást (NISBET, 1963). Az észak-amerikai magevők Britszigetekről származó adatait elemezve az látszik, hogy az adatok háromnegyed része a tavaszi
időszakból származik, holott a hajókon inkább az őszi vonulás során látnak több madarat. E
magevő fajok őszi brit-szigeteki adatai a nagyobb kikötők környékére összpontosulnak, ami a
hajókon való érkezésre utal. A tavaszi adatok viszont a hajózási utaktól távoli részekről,
jórészt a Brit-szigetek északi részeiről származnak, ami egyértelműen azzal függ össze, hogy
az Észak-Amerika keleti partvonala mentén északkeleti irányban vonuló madarak tavasszal
„túllőnek a célon” és így jutnak el a Brit-szigetek északi részeire, ugyanakkor azt is
figyelembe kell venni, hogy az ősszel Európába érkezett énekesmadarak – elsősorban a
magevők – túlélhetik a telet, és tavasszal megindulnak északi irányba, így a Brit-szigetek
északi részéről származó tavaszi adatok egy része ilyen madarakra vonatkozhat (GANTLETT &
BEADLE, 1997).
Amerikai madárfajok, különösen a lúd- és a récefajok, illetve a kalitkamadárként tartott
magevők európai felbukkanásakor mindig felmerül annak a lehetősége, hogy nem vad eredetű
madárról, hanem fogságból szökött példányról lehet szó. Ennek eldöntése természetesen
mindig a konkrét eset elemzése alapján lehetséges. A madár viselkedése, tollazatának
állapota, megfigyelésének ideje mind valamiféle támpontot ad a kérdés eldöntéséhez. A
ludakat és a réceféléket sokáig mind szökött vagy félvadon élő populációkból származóknak
tekintették, mígnem egy-egy Észak-Amerikában gyűrűzött példány meg nem került
Európában. Kezdetben inkább Európában gyűrűzött madarak észak-amerikai megkerüléseiről
volt több adat, és ezek között is nagyrészt Izlandon gyűrűzött és Amerikában megkerült récék
(Anatidae) voltak többségben, de a Brit-szigeteken gyűrűzött bíbicet (Vanellus vanellus),
illetve a Balti-tengernél és Hollandiában jelölt dankasirályokat (Larus ridibundus) is
jelentettek vissza Észak-Amerikából (COOKE, 1945). Ennek nyilván az volt az oka, hogy
Európában jóval nagyobb volt akkoriban a gyűrűzési aktivitás, sokkal több madarat jelöltek,
mint Amerikában. Később egyre több faj amerikai gyűrűs egyedei kerültek meg Európában
(DENNIS, 1981, 1987, 1990).
Az észak-amerikai madarak megfigyeléseinek a száma Európában sokkal nagyobb
ősszel, mint tavasszal, ennek fő oka, hogy a fent említetett légköri körülmények között e fajok
egyedeinek ősszel van lehetőségük egyáltalán eljutni Európába, hiszen a tavaszi vonulás során
nem tudnak hasonló, az óceán fölé kisodródó, majd visszatérő stratégiát követni, mert a
tavaszi ellentétes irányultságú úton nyilvánvalóan állandóan széllel szemben kellene
repülniük. Ezért van az, hogy e fajok tavaszi vonulási útja az őszinél nyugatabbra húzódik, a
madarak a Kis- és a Nagy-Antillákon, majd Floridán keresztül vonulnak északnyugat felé
(LEWINGTON et al., 1991).
Az Európában tavasszal megfigyelt észak-amerikai partimadarak valószínűleg nem a
tavaszi vonulás során jutnak Amerikából Európába, hanem az ősszel a már említett módon
idekerült és a telet túlélt madarak indulnak meg tavasszal északi irányba, igaz az Atlantióceánnak nem a számukra megfelelő oldalán (NISBET, 1959).
Természetesen az is szerepet játszik abban, hogy ősszel több kóborló madarat lehet
megfigyelni, hogy ősszel a madarak száma a kirepült fiatal példányokkal együtt sokkal több,
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mint a tavaszi vonulás során a telelőterületről visszatérő egyedek száma. Ráadásul ősszel a
még tapasztalatlan fiatal madarak sokkal könnyebben „sodródnak” bele egy keleti irányba
tartó ciklonba, mint azok a fajtársaik, amelyek a vonulást már legalább egyszer
„végigcsinálták”, ez az oka annak is, hogy a megfigyelt kóborlók között sokkal több a fiatal,
az évi madár, mint az öreg, bár az is igaz, hogy ősszel a populációban a fiatal madarak száma
eleve akár két-háromszorosa is lehet az öregekének.
Európában az észak-amerikai madárfajok közül többnyire a nagyobb termetű
vízimadarakat – ludakat és récéket (Anatidae), illetve partimadarakat és sirályokat
(Charadriiformes) – figyelik meg nagyobb számban, és jóval kevesebb az itt felbukkanó
amerikai énekesek (Passeriformes) száma. Ez egyrészt adódik abból, hogy a nagyobb termetű
fajok, különösen a vízimadarak sokkal nagyobb arányban élik túl az óceán feletti utat, sőt
mint már említésre került, nekik akár még az sem kerül az életükbe, ha elfáradnak, mert
minden további nélkül le tudnak szállni a vízre, míg az énekesmadarak jelentős része odavész.
Az sem elhanyagolható persze, hogy a nagyobb termetű fajok könnyebben észlelhetők, mint
az apró termetű énekesmadarak, s figyelembe kell azt is venni, hogy a vizes élőhelyeken, ahol
ezeknek az amerikai madárfajoknak a felbukkanására számítani lehet sokkal több madarász
végez rendszeres vagy alkalomszerű megfigyeléseket, mint a bozótos, erdős területeken, ahol
esetleg az énekesmadarak felbukkanhatnak.
Amint az várható a Brit-szigeteken fordul elő a legtöbb észak-amerikai madárfaj, hiszen
e területeket érik el először az észak-atlanti térségben kialakuló ciklonok, például négyszer
annyi észak-amerikai énekesmadárfaj (Passeriformes) fordult már elő a Brit-szigeteken, mint
Skandináviában. A Brit-szigeteken és a Skandináviában előfordult récefajok (Anatidae)
számában viszont nem találunk különbséget, és a partimadarakat (Charadriiformes) tekintve
is csak alig néhány fajjal több került elő a Brit-szigeteken, mint Skandináviában. Az
egyedszámok, illetve a megfigyelések száma tekintetében egyértelmű, hogy sokkal több
észak-amerikai madár kerül szem elé a Brit-szigeteken, mint Skandináviában, Európa többi
részéről nem is beszélve. A magyarázat egyszerű. Az ősz folyamán a Brit-szigetekre vetődő
amerikai madarak a kimerítő óceán feletti repülés után onnan jórészt már nem mozdulnak
tovább Európa belső területei felé, különösen igaz ez az énekesmadarakra és az egyébként
sem nagyon nagy távolságokra vonuló récefajokra. A partimadarak viszont hosszú távú
vonulók, valamint igen kiváló és gyors repülők, az e fajok közé tartozó madarak egy kisebb
része többnyire még az ősz folyamán eljut Európa belsejébe, így a Kárpát-medencébe is. Az
Európába vetődött amerikai madaraknak csak kis hányada éli túl a telet. Különösen az
amerikai énekesmadarak esetében lehet nagyon alacsony a túlélési ráta, a nagyobb termetű
fajok, így a récék és a partimadarak viszont nagyobb arányban lehetnek még tavasszal is
életben. Tavasszal ezen amerikai fajok egyedei is észak felé indulnak, amit mi sem támaszt
alá jobban, mint hogy a Brit-szigeteken ekkor már kevés az adatuk, viszont Skandináviában
éppen a tavaszi adatok száma a jelentősebb az őszi előfordulásokhoz viszonyítva (LEWINGTON
et al., 1991).
Egyes kutatók azt a lehetőséget is felvetik, hogy az Európába kerülő észak-amerikai
partimadarak téves orientációjú egyedek, amelyek orientációs mechanizmusának a mágneses
kalibrációja nem megfelelő (ALERSTAM, 1991). Ezt az elméletet arra alapozzák, hogy éppen
azok az amerikai partimadárfajok a leggyakoribbak Európában, amelyek messze a távoli
északon költenek, és fészkelőterületüknek legalább egy része az északi mágneses pólus
közelében van, így a madarak összetett orientációs mechanizmusának a földmágnesesség
általi kalibrációja az északi mágneses sark közelében költő madaraknál nem tud megfelelően
kialakulni, mert azon a tájon a mágneses erővonalak már nem horizontálisak, hanem a
mágneses pólushoz közeledve egyre inkább vertikálisak lesznek. Ha ezen elmélet mögött
valós jelenség húzódna meg, akkor az északi mágneses pólus közelében a vonuló madárfajok
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állományának egyre csökkennie kellene, hiszen a téves orientációjú egyedek innen nem
tudnának eltalálni a telelőhelyekre, sem pedig visszajönni nem tudnának onnan, ami végső
soron e területeken a vonuló fajok kipusztulásához vezetne. Ez azonban nem így van, az
északi mágneses pólus közelében költő populációk nem pusztultak ki, amit persze azzal is
lehet magyarázni, hogy a délebbi területekről évről évre pótlódhatnak a madarak.

2.4. Betelepített és szökött madarak megjelenése
A világ számos pontjára telepítettek be különböző okokból madárfajokat, így Európában,
főleg Északnyugat-Európában is számos idegen faunaterületről származó madárfaj fészkel
(LEVER, 2005). Ezek egy része szándékos betelepítés révén honosodott meg, más részüknél
viszont fogságból szökött példányok alapozták meg a vadon élő populációt. E fajok
legnagyobb hányada a lúdalakúak (Anseriformes) közé tartozik, minthogy ezeket a madarakat
szívesen tartják díszmadárként kisebb-nagyobb tavakon, parkokban, állatkertekben. E fajok
státuszának megadása során fontos kérdés, hogy önmagát fenntartani képes populációval
rendelkeznek-e, azaz szabadon élő állományaik nagysága újabb telepített vagy szökött
példányok nélkül is képes-e megmaradni esetleg növekedni. Ennek megítélése NyugatEurópában, különösen a Brit-szigeteken meglehetősen bonyolult, hiszen ott számos
betelepített madárfaj fészkel félvad körülmények között vagy teljesen kivadulva (VINICOMBE
et al., 1993). Bizonyos fajok, például a kanadai lúd (Branta canadensis) esetében ez nem
kétséges, hiszen mára már hatalmas európai fészkelőállománya alakult ki (OGILVIE, 1977;
HEGGBERGET, 1991; KIRBY & SJÖBERG, 1997), sőt a populáció vonulási útjai, vedlő- és
telelőhelyei is kialakultak. Más fajok esetében ugyan még nincs ilyen méretű populáció, de
állományaik már önfenntartókká váltak, ilyen fajok például az indiai lúd (Anser indicus), a
nílusi lúd (Alopochen aegyptiacus) és a halcsontfarkú réce (Oxyura jamaicensis). Nehéz
dolog eldönteni, hogy egy állomány önfenntartó-e vagy sem, sokszor úgy tűnhet, hogy a
populáció – méretét és fennállási idejét tekintve – már elérte ezt az állapotot, aztán egy
kedvezőtlen év, egy rendkívül hideg tél mégis annyira visszavetheti az állományt, hogy újabb
telepítések nélkül az akár teljesen ki is pusztulhat. Azokat a madárfajokat, amelyek Európába
eredetileg nem természetes módon jutottak el, de itt szándékos betelepítés vagy véletlen
betelepülés következtében önmagát fenntartani képes, már vadon élő populációjuk jött létre,
illetve a vélhetően e populációkból származó vonuló vagy kóborló egyedek adatait az
úgynevezett C kategóriába soroljuk (a kategóriák pontos értelmezését lásd a 3.1.5.
fejezetben). Néhány faj esetében valószínűleg éppen ezekben az években vagyunk az önmagát
fenntartani képes populáció kialakulásának tanúi, ilyen madárfaj például a mandarinréce (Aix
galericulata) (LEVER, 2005).
Számos afrikai, ázsiai vagy észak-amerikai madárfaj esetében nem lehet minden kétséget
kizáróan eldönteni, hogy egy-egy adott megfigyelt példány vad eredetű-e avagy fogságból
szökött, netán valamelyik már Európában vadon költő állományból származik. Ezeket az
adatokat az úgynevezett D kategóriába soroljuk (a kategóriák értelmezését lásd a 3.1.5
fejezetben). Az e kategóriába sorolt madárfajok esetében az adja a nehézséget, hogy bár
költőterületük a Kárpát-medencétől, sőt Európától is igen távol esik, mégsem zárható ki
teljesen annak a lehetősége, hogy egy-egy vad populációból származó példány bizonyos
időjárási és légköri körülmények között eljusson Európába. Az ilyen fajok adatai alapos
elemzést igényelnek, az egyed tollazatán mutatkozó fogságban való tartásra utaló esetleges
jelek keresésén és a madár viselkedésén túl minden esetben meg kell tudni, hogy a
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megfigyelés előtti időszakban milyen ciklonok, anticiklonok és frontrendszerek, illetve
milyen irányban és sebességgel mozogtak a faj eredeti költőhelye és a megfigyelési hely
közötti területen. Ismerni kell természetesen az adott faj vonulási mozgalmait, szokásait is,
hiszen egy állandó madárról kevésbé tételezhető fel, hogy költőterületétől messze
elkóboroljon, mint egy egyébként is hosszú távú vonuló madárfaj egyedéről. Utána kell járni,
hogy az adott időszakban, illetve azt megelőzően és követően a környező országokban, illetve
Európában volt-e a fajnak megfigyelése. Információkat kell szerezni arra vonatkozóan, hogy a
hazai vagy a környező országok, illetve Európa állatkertjeiben, magángyűjteményeiben
tartják-e egyáltalán a fajt, ha igen, akkor milyen gyakori az adott faj fogságban tartása,
szoktak-e egyes példányok megszökni, illetve konkrétan az adott megfigyelést megelőzően
fordult-e elő szökés. A döntéshez fontos segítség lehet annak ismerete, hogy az adott fajból
mikor és mennyit importáltak valamely európai országba, illetve mi lett a további sorsa a
behozott madaraknak, hova kerültek, mennyi maradt közülük életben stb. Már a megfigyelés
ideje is szolgáltathat némi támpontot, hiszen a vad eredetű madarak megjelenése bizonyos –
fajonként meghatározott – időszakokban lehet jellemző, azaz európai adataik jellemző időbeli
mintázatot mutathatnak, míg fogságból való szökés véletlenszerűen bármikor előfordulhat.
Szökött madarak viszont nagyobb arányban fordulnak elő például díszmadár-kiállítások után,
vagy egy-egy jelentősebb madárszállítmány Európába érkezését követően.
Végül meg kell említeni a biztosan fogságból szökött madarakat (E kategória). Ezek
többnyire olyan egzotikus madárfajok, amelyek esetében egy vad populációból Európába
kerülésre semmi esély sincsen. Ilyenek a Dél-Amerikából vagy Ausztráliából származó
díszmadarak, de bármely más madárról is megállapítható egyes esetekben, hogy az biztosan
fogságból szökött. Fogsági eredetre utalhat a tollazat bizonyos szennyezettsége, a csőr vagy a
karmok kopottsága, bizonyos tollhiányok vagy a tollazat egyes részeinek töredezettsége, a
madár szelíd viselkedése, illetve természetesen az, ha tenyésztői vagy állatkerti gyűrű vagy
jelölés van a madáron. Számos papagájfaj (Psittaciformes) egyedeit lehet időnként
megfigyelni a természetben, ezek az egzotikus madarak azonban az európai kemény teleket
nem valószínű, hogy túl tudják élni, bár Dél-Európában és egyes nagyvárosokban ez
előfordulhat. A szökött madarak előfordulása nem köthető az év meghatározott időszakához, a
szökés véletlenszerűen bármikor előfordulhat.
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3. Anyag és módszer

3.1. Az előfordulási adatok hitelessége és hitelesítése
3.1.1. Bizonyító példányok
Schenk Jakab 1938-ban azt az elvet állította fel, hogy a hivatalos madárnévjegyzékbe csak
olyan faj vehető fel, amelynek legalább egy, a tárgyalt területen gyűjtött bizonyító példánya
megtalálható valamilyen köz- vagy magángyűjteményben Magyarországon vagy külföldön.
Schenk nyilván úgy gondolta, hogy e preparátumok nagyon hosszú ideig megőrződnek majd a
gyűjteményekben, de a történelem keresztülhúzta ezt a számítást. A Madártani Intézet
gyűjteménye Budapest ostromakor semmisült meg 1945-ben, a Természettudományi Múzeum
állattára pedig 1956. november 5-én gyulladt ki és vált nagy része – köztük 36 000 madár – a
tűz martalékává (MÉSZÁROS, 2002). Ezen események következtében számos faj hazai
előfordulását bizonyító pótolhatatlan példányok semmisültek meg, ezért annyi pontosítást
hozzátehetünk a Shenk által felállított elvhez, hogy a névjegyzékben akkor szerepelhet egy
faj, ha a gyűjtött bizonyító példány megtalálható – vagy a faj névjegyzékbe kerülésekor
megtalálható volt – valamely gyűjteményben (hiszen a bizonyító példány megsemmisülése
magát az adatot nem semmisíti meg).
Még az 1960-as nomenclator (KEVE, 1960b) megírásakor is az volt az elv, hogy csak
bizonyító példány alapján kerülhet egy faj a névjegyzékbe. Az 1984-es nomenclatorban
azonban már maga Keve András is tett néhány engedményt ebből a szigorú elvből. Egyes
esetekben, pl. az apácahantmadár (Oenanthe pleschanka) vagy a nagy halfarkas (Stercorarius
skua) esetében a bizonyító példány begyűjtése előtti időszakból már volt egy-egy biztos
megfigyelése a fajnak, ezeknél a fajoknál a korábbi, csak megfigyelésen alapuló biztos adatok
is bekerültek a nomenclatorba (az apácahantmadárnál ez már az 1960-as nomenclatorban is
így volt). De olyan fajok – pásztorgém (Bubulcus ibis), kék fú (Porphyrio porphyrio),
fehérfarkú lilebíbic (Chettusia leucura) – is szerepelnek már az 1984-es nomenclatorban
(KEVE, 1984), amelyekből a mai napig sincsenek bizonyító példányok, e fajokat megbízható
megfigyelők fényképekkel dokumentált adatai alapján fogadta el Keve András hitelesnek.
Keve két olyan fajt – futómadár (Cursorius cursor) és galléros túzok (Chlamydotis undulata)
– is fölvett a nomenclatorba (KEVE, 1960b, 1984), amelyeknek előfordulási helye mai
határainkon kívül esik, de előfordulásuk nagyon közel volt a jelenlegi határhoz, így arra
lehetett számítani, hogy előbb utóbb nálunk is előkerülnek majd, hasonlóan a terjeszkedő
halvány gezéhez (Hippolais pallida).
Az utóbbi évtizedekben etikai és természetvédelmi okokból már nem szükséges a
bizonyító példányok begyűjtése. Az adatok megfelelő dokumentáció esetén fényképek,
videofelvételek vagy lehetőleg több megbízható megfigyelő által történt észlelések esetén is
elfogadhatók hitelesnek. Az előfordulási adatok hitelesítését a Nomenclator Bizottság végzi.
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3.1.2. A Nomenclator Bizottság
Mivel a természetvédelmi intézkedések a gyűjtési lehetőségeket egyre szűkítették, így már
Keve is fölveti az 1984-es névjegyzék bevezetőjében, hogy a jövőben egyre lehetetlenebbé
válik a bizonyító példány szükségességének megkövetelése a névjegyzékbe kerüléshez. Keve
fölveti azt is, hogy létre kell hozni egy bizottságot, amely az új fajok vagy adatok elfogadása
felől dönt, hasonlóan az angol madarászokhoz, akiket már régebb óta érintenek a gyűjtési
tilalmak (KEVE, 1984). 1977-ben három fővel – Bankovics Attila, Keve András és Schmidt
Egon – meg is alakult az ún. Nomenclaturai Állandó Bizottság. E bizottság nevében jelent
meg az a néhány kiegészítés, amelyet a bizottság 1979-ben írt alá, és amely néhány faunára új
fajjal bővíti a hazai fajlistát (BANKOVICS et al., 1984).
A Nomenclaturai Állandó Bizottság elnevezésével ellentétben végül csak ideiglenesnek
bizonyult. Keve András halála után tulajdonképpen már nem működött, és az 1984-es
nomenclatorhoz fűzött kiegészítésen kívül más nem is kapcsolódik a nevéhez. A bizottságot
Bankovics Attila 1988-ban szervezte újjá vidéken élő, jó madárismerettel rendelkező
madarászok bevonásával. 1988-ban a bizottság alapító tagjai Bankovics Attila, Kárpáti
László, Barbácsy Zoltán, Bod Péter, Kovács Gábor, Schmidt Egon és Magyar Gábor voltak.
Így a mai Nomenclator Bizottság tulajdonképpen 1988. január 1-től működik, kezdetben még
Nomenclaturai Állandó Bizottság, illetve Faunisztikai Hitelesítő Bizottság, majd 1990-től
MME Nomanclatura Bizottság, végül 1993 óta MME Nomenclator Bizottság hivatalos néven.
Napjainkig összesen tizenkilenc madarász volt tagja hosszabb-rövidebb ideig a bizottságnak.
Jómagam 1991-től 2005-ig voltam tagja, sőt néhány évig titkára is.
A bizottság kezdetben csak a faunára új vagy a rendkívül ritka fajok előfordulási
adatainak a hitelesítésével foglalkozott. Később más fajokat is bevont abba a körbe,
amelyeknek az előfordulási adatai hitelesítendők (MAGYAR, 1989). A bizottság 1992-es
jelentésében tette közzé működésének alapelveit, itt fogalmazta meg az elvégzendő
feladatokat, a működési szabályzatot, és itt közölte le ismét a hitelesítendő madárfajok listáját
is (WALICZKY, 1993). Az 1994-es jelentésben újabb, aktualizált lista jelent meg azon
madárfajokról, amelyeknek az előfordulási adatai hitelesítendők (MAGYAR, 1995).
Természetesen egy-egy ritka madárfaj hazai előfordulási gyakorisága időnként változhat,
egyes kezdetben nagyon ritka fajok később gyakoribbá válhatnak, de az is előfordul, hogy
nem túl ritkának vélt madárfajok adatai nagyon megritkulnak. E változásokkal a Nomenclator
Bizottság mindenkor igyekezett lépést tartani, ezért a hitelesítendő madárfajokat tartalmazó
listára időnként új madárfajok vétettek fel, de olyan is volt, hogy valamely faj egy bizonyos
időpont után lekerült a listáról (azzal, hogy az adott időpont előtti adatai továbbra is
hitelesítendők). A Nomenclator Bizottság a hitelesítendő fajok listájában eszközölt aktuális
változtatásokat mindig éves jelentéseiben tette (teszi) közzé. A hitelesítendő listán számos faj
esetében van jelentés alóli mentesség valamely terület vagy valamely időszak adatai
tekintetében (pl. egyes fajok, amelyek az országnak csak bizonyos területén fordulnak
rendszeresen elő, jelentéskészítés alóli mentességet élveznek arról a területről, ahol
viszonylag gyakrabban megfigyelhetők, de az ország más területeiről megfigyeléseikről
leírást kell készíteni). Ez a területi vagy időbeli mentesség általában csak a viszonylag
gyakoribb madarak adatait érinti, az e dolgozatban adatszerűen tárgyalt madárfajok esetében
erről nincs szó, ezek az országban annyira ritkán jelennek meg, hogy valamennyi előfordulási
adatuk hitelesítendő.
Szinte minden európai országban működik ma már ilyen bizottság, amely a ritka
madárfajok előfordulási adatainak hitelesítését végzi. Ezeknek a bizottságoknak országonként
más-más elnevezései vannak, de röviden csak „ritkaságbizottság”-nak szokás őket nevezni.
Ez az elnevezés kicsit leegyszerűsíti a bizottságok tevékenységi körét, hiszen e bizottságok
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feladata, célkitűzései azért túlmutatnak a ritka előfordulási adatok bírálatán. A magyar
Nomenclator Bizottság feladatai közé tartozik például a Magyarország mindenkori területén
korábban hitelesítetten elő nem fordult fajok és alfajok első megfigyelési adatainak
hitelesítése (ezáltal az adott taxon bevezetése a magyar fajlistába), a ritka fajok új és korábbi
adatainak hitelesítése és nyilvántartása, a beérkezett vagy összegyűjtött adatok és az
előfordulások bizonyítékainak (leírások, fényképek, hang- vagy videofelvételek stb.)
archiválása, Magyarország madarai névjegyzékének összeállítása, időnkénti felülvizsgálata és
kiadásra előkészítése, de a bizottság állást foglalhat taxonómiai kérdésekben, és feladatai közé
tartozik a magyar tudományos madárnevek egységesítése és elfogadtatása is (WALICZKY,
1993).

3.1.3. Az AERC
Mivel az egyes országokban az adatok hitelesítése bár hasonló, de mégsem teljesen egyforma
elvek szerint történt, 1993-ban létrejött a „ritkaságbizottság”-okat tömörítő európai szervezet
az AERC (Association of European Rarities Committees) (BARTHEL, 1994), amely a nevét –
utalván a bizottságoknak az előbbiekben felvázolt komplexebb feladataira – 2003-ban az
AERC rövidítés meghagyása mellett Association of European Records and Rarities
Committees-re változtatta.
Az AERC követendő ajánlásokat fogalmazott meg a nemzeti bizottságok számára az
adatok bírálata során alkalmazandó elvekről (BARTHEL et al., 1993a, 1993b; CONZEMIUS,
1996), hogy az adatok hitelessége minden országban hasonló legyen. Ezen elveknek a magyar
Nomenclator Bizottság munkamódszere már a kezdetektől megfelel.

3.1.4. A ritka fajok előfordulási adatainak hitelesítése
A következőkben röviden áttekintem, hogy milyen hitelesítési eljáráson, bírálaton kell
átmennie egy megfigyelésnek ahhoz, hogy hiteles adattá váljon.
Mindjárt a legelején leszögezhetjük, hogy amikor valaki megpillant egy ritka madárfajt,
akkor nem árt, ha nem egyedül van. Több, lehetőleg tapasztalt megfigyelő egységes
határozása ugyanis természetesen nagyobb súllyal esik latba a bírálat során (faunára új faj
vagy alfaj esetén legalább három jó fajismerettel rendelkező megfigyelő pozitív határozása
szükséges). A mai világban egyébként már könnyen megoldható, hogy más megfigyelőket
mobiltelefonon a helyszínre híva többen is megerősítsék a határozás helyességét. A
megfigyelőknek jól, szinte tollról tollra célszerű megfigyelni az adott példányt, annak
viselkedését, sőt más hasonló fajokhoz való közvetlen viszonyítás sem árt. A megfigyelt
madárról, a megfigyelés körülményeiről részletes jegyzőkönyvet kell készíteni, a madár
küllemi leírását még a terepen célszerű rögzíteni a terepnaplóban (WALICZKY, 1993).
Lehetőleg több fényképet is kell készíteni a madárról, a képek között legyen olyan is, amelyen
a környezet is jól látszik, azaz beazonosítható, hogy hol készült a kép. Az újabb időkben a
digiszkópos technika nyújtotta lehetőségek miatt a ritka fajok megfigyeléseinek már szinte
kétharmadáról, négyötödéről készül kép, ami a Nomenclator Bizottság munkáját bizony
nagyban megkönnyíti. Természetesen hang vagy videofelvétel is hasznos kisegítő
információkat nyújthat. A megfigyelések dokumentálási módjairól, a madarak leírásának
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részleteiről, a jelentésekben tapasztalható általános hibákról részletes önálló közlemény is
megjelent (MAGYAR, 1994).
A Nomenclator Bizottsághoz, annak titkárához eljuttatott dokumentumok (megfigyelési
jegyzőkönyv, fényképek, hang- vagy videofelvételek, elhullajtott toll vagy madártetem) a
bizottság archívumába kerülnek. Itt annyit meg kell jegyeznünk, hogy van egy egységes –
nyomtatott vagy elektronikus formában egyaránt rendelkezésre álló – jelentőlap, amin a
megfigyelők beküldhetik jelentésüket, a jelentőlap annyiban előnyös, hogy rovatait kitöltve
valószínűleg semmilyen fontos információ vagy megfigyelési körülmény nem fog a
jelentésből kimaradni, de a jelentőlap használata természetesen nem kötelező. A jelentésekről
a titkár a bizottság taglétszámának (Magyarországon korábban kilenc, jelenleg hét) megfelelő
számú másolatot készít, és amikor már húsz-harminc jelentés beérkezett, akkor egy ún.
bírálólappal együtt azok másolatait postán (illetve ami elektronikus formában rendelkezésre
áll, azt e-mailen) szétküldi a tagoknak. A bizottság tagjai a megfigyelésekről készült
jegyzőkönyvek gondos áttanulmányozása után véleményt mondanak az adatról: azt vagy
elfogadják, vagy elutasítják, esetleg az adott fajjal, megfigyeléssel kapcsolatos további
információk beszerzéséig elhalasztják döntésüket. A tagok a bírálólapot kitöltve, az egyes
adatokhoz fűzött kommentárjaik kíséretében visszaküldik a titkárnak, aki összesíti a
beérkezett „szavazatokat”. Egy adat akkor kerül azonnal elfogadásra, ha a bizottság tagjai
legfeljebb egy kivétellel az adat hitelessége mellett tették le voksukat. Az adat elvetésre kerül,
ha legfeljebb egy kivétellel a bizottság tagjai nemmel szavaztak rá. Minden más szavazati
arány esetén az adat újra bírálatra kerül, mégpedig úgy, hogy a titkár egy második körben is
szétküldi azt a bizottság tagjai között, immár mellékelve a többi tagnak az adott adatokra
vonatkozó megjegyzéseit, az elfogadásra vonatkozó érveit vagy ellenérveit. A második
körben a tagok az elsőhöz hasonlóan elbírálják az adatot, természetesen ekkor már a többiek
véleményének figyelembevételével. A titkárnak ismét visszaküldött bírálatok alapján a titkár
ismét összesíti a „szavazatokat”, majd az adat az előbbiek alapján, tehát legfeljebb egy
ellenszavazat esetén elfogadásra vagy elvetésre kerül. Ha a szavazatok még ebben a második
körben is ettől eltérően oszlanak meg, akkor az adatot a Nomenclator Bizottság soron
következő ülésén egymás közötti személyes vitában tárgyalják meg a tagok. Ekkor azonban –
ritka kivételektől eltekintve – már mindenképpen eldől az adat sorsa, legfeljebb egy
ellenszavazat esetén elfogadásra, az igenek és a nemek minden más eloszlása esetén elvetésre
kerül. Egyes esetekben azonban még ennél is szigorúbb szabályokat ír elő a Nomenclator
Bizottság működési szabályzata. Faunára új faj vagy alfaj első előfordulási adatának, illetve
valamely nálunk korábban csak 1950 előtt előfordult faj (B kategória) újabb előfordulási
adatának hitelesítéséhez a bizottság teljes egyetértése szükséges, azaz ezekben az esetekben
akár egy ellenvélemény is az adat el nem fogadásához vezet (MAGYAR et al., 1998).
Ez a szigorú és többlépcsős bírálati rendszer hivatott biztosítani azt, hogy a bizottság által
ténylegesen csak olyan adatok kerüljenek elfogadásra, amelyeknél a határozás helyessége
gyakorlatilag teljesen biztosra vehető.
A bizottság titkára levélben értesíti a megfigyelőket arról, hogy a beküldött adataik
elfogadásra kerültek-e, ha nem lettek elfogadva, akkor néhány mondatban azt is leírja, hogy
miért nem lett a megfigyelés hitelesítve.
A hiteles, elfogadott adatok ezek után szabadon publikálhatók. Nagyon ritka fajok
legalább első tíz magyarországi előfordulásait célszerű a megfigyelőknek önálló cikkben is
publikálni, erre azonban sajnálatos módon sok megfigyelő már nem veszi a fáradságot,
aminek következtében sok hazai első előfordulás sincsen hosszú évek óta publikálva, sőt
tartok tőle, hogy ezek az adatok önállóan már nem is lesznek soha leközölve tudományos
folyóiratban.
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A Nomenclator Bizottság évente jelentést tesz közzé valamelyik madártani szaklapban
(Madártani Tájékoztató, Aquila vagy Túzok). A jelentések mindig tartalmazzák a bizottság
működésével kapcsolatos kérdéseket, szervezeti változásokat, a hitelesítendő madárfajok
körét érintő kérdéseket, illetve valamennyi, a megelőző egy évben elbírált adatot (az adat
valamennyi részletinformációjával egyetemben), esetleg – ha azok jó minőségűek – a
bizonyító fényképeket is. Az el nem fogadott adatok a jelentés végén – a további idézésüket
elkerülendő – a megfigyelők nevének megadása nélkül szerepelnek. A Nomenclator Bizottság
eddigi jelentései kezdetben a Madártani Tájékoztatóban (BANKOVICS, 1989, 1992, 1993;
WALICZKY, 1993), majd az Aquilában (BANKOVICS, 1990; MAGYAR & HADARICS, 1995;
MAGYAR, 1995; MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998a), később pedig a Túzokban jelentek
meg (MAGYAR, 1997; MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998b, 1998c, 1999, 2000, 2001a,
2001b). A legutóbbi jelentések ismét az Aquilában fognak napvilágot látni (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a, 2006b, 2006c).
A Nomenclator Bizottság előzőekben bemutatott működése kapcsán felmerül a kérdés,
hogy a bizottság megalakulása előtti időszakból származó régi adatok mennyire megbízhatók,
illetve azokban az esetekben, amikor a bizonyító példány már nincs meg, tekinthető-e az adat
továbbra is hitelesnek, annak ellenére, hogy az ezzel kapcsolatos bizonyítékok már nem
tekinthetők meg. E kérdéskör rövid áttekintése során célszerű három időszakot
megkülönböztetni.
Az első időszakba az 1984-es Nomenclator (KEVE, 1984) kéziratának lezárásáig, azaz az
1975. december 31-ig történt előfordulások tartoznak. Ezen adatok vonatkozásában a
Nomenclator Bizottság azt az elvet követi, hogy – néhány kivételtől eltekintve – mindazon
adatokat hitelesnek fogadja el, amelyek Keve András valamelyik névjegyzékének (KEVE,
1960b, 1984) főszövegében tételesen szerepelnek. Keve többnyire csak bizonyító példányok
adatait vette fel a névjegyzékekbe, így ezen adatok kellőképpen megbízhatóak és
ellenőrzöttek, ezért még akkor is hitelesnek fogadhatók el, ha a bizonyító példány időközben
megsemmisült (mint már említettem, ilyenre a második világháború és az 1956-os forradalom
során is volt példa). Az 1984-es névjegyzékbe (KEVE, 1984) a bizonyító példányok adatai
mellett már megbízható madarászoktól származó néhány megfigyelési adat is bekerült, sőt
néhány faj – pásztorgém (Bubulcus ibis), kék fú (Porphyrio porphyrio), fehérfarkú lilebíbic
(Chettusia leucura) – már bizonyító példány nélkül, csupán a megfigyelés (vagy fénykép)
alapján vétetett fel a nomenclatorba. Ha az észlelési adat a főszövegben tételesen (időponttal
és megfigyelési hellyel) fel van sorolva, akkor – néhány kivételtől eltekintve – a Nomenclator
Bizottság továbbra is hitelesnek fogadja azt el, viszont nem tekinti automatikusan
elfogadottnak azokat az adatokat, amelyekre Keve a szövegben „meg is figyelték” kifejezéssel
utalt, és az észlelés adatait tételesen nem sorolta fel, csak az irodalomjegyzékbe vette fel az
erre vonatkozó utalást. Ezekben az esetekben valószínűleg maga Keve András is bizonytalan
volt az adatok hitelességében, illetve hitelesíthetőségében, ezért választotta ezt a diszkrét
„szerepel is a névjegyzékben, meg nem is” megoldást. Ugyanakkor van három olyan
megfigyelési adat – héjasas (Hieraaetus fasciatus) 1960. február 7. Tőserdő (SCHAFER, 1964);
lunda (Fratercula arctica) 1949. július 25. szegedi Fehér-tó (TILDY, 1954); karmazsinpirók
(Carpodacus erythrinus) 1924. március 9. Bábolna (HORN, 1926) –, amelyek ugyan tételesen
bent vannak az 1984-es névjegyzék főszövegében, de a körülmények ismeretében
hitelességük igencsak megkérdőjelezhető. Ezeket a Nomenclator Bizottság törölte a hiteles
előfordulások közül. Keve András a névjegyzékben olyan adatokat is felsorolt, amelyek nem
mai határainkon belülről, csak azok közvetlen közeléből származnak (érdekes viszont, hogy
nem vette be az összes ilyen adatot). Ezek az adatok mind bizonyító példányokra
vonatkoznak, tehát hitelességükhöz nem fér kétség, viszont nem hazánk jelenlegi területéről
származnak, ezért a Nomenclator Bizottság szintén törölte őket a magyar adatok közül:
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galléros túzok (Chlamydotis undulata) 1931. április 20. Sikula (Románia) (SÓLYMOSY, 1931);
tengeri partfutó (Calidris maritima) 1857. Fertő (Ausztria); futómadár (Cursorius cursor)
1882. szeptember 25. Bős (Szlovákia) és 1930. november Tornyos (Szerbia) (VASVÁRI,
1935). Adataik törlésével a galléros túzok (Chlamydotis undulata) és a futómadár (Cursorius
cursor) töröltetett a magyar nomenclatorból is (ECSEDI, 1993a), hiszen mai határainkon belül
nincs előfordulási adatuk, a tengeri partfutónak (Calidris maritima) viszont egy 19. századi
másik adata ismert. Ugyancsak törölte a Nomenclator Bizottság a hiteles adatok közül az
ugyan 1975 utáni, de az 1984-es nomenclator kiegészítésében szereplő hosszúfarkúgébicsadatot (1979. április 21. Fehértó) (HARASZTHY, 1979), mert a bizonyító fényképfelvételek
tüzetes átvizsgálása, és a legújabb irodalom áttekintése után bizonyossá vált, hogy a
megfigyelt madár nem hosszúfarkú gébics (Lanius schach), hanem valószínűleg a tövisszúró
gébics és a vörösfejű gébics hibridje (Lanius collurio X Lanius senator) volt (HADARICS &
SCHMIDT, 1997).
Az 1988. január 1., tehát a Nomenclator Bizottság megalakulása utáni adatok esetében
mindenképpen szükséges a hitelesítés, amely a kezdeti években még nem volt olyan széles
körű, újabban viszont egyre nagyobb arányban készülnek a megfigyelésekről jegyzőkönyvek.
Az ebből az időszakból származó adatok közül csak a Nomenclator Bizottság által
elfogadottak tekinthetők hitelesnek. Ezek a bizottság éves jelentéseiben találhatók meg
(BANKOVICS, 1989, 1990, 1992, 1993; MAGYAR, 1995, 1997; MAGYAR & HADARICS, 1995;
MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998b, 1998c, 1999, 2000, 2001a, 2001b, 2006a, 2006b,
2006c; WALICZKY, 1993). A jelentésekben egyébként több 1988 előtti, de hitelesítésre utólag
benyújtott adat is szerepel.
A legproblémásabb időszak az 1976 és az 1987 közötti idő. Ekkor ugyanis számolatlanul
jelentek meg a szaklapokban a nem kellően dokumentált, illetve hitelesített adatok. Igaz, ritka
madárfajok adatai az ezt megelőző időben is leközlésre kerültek, de akkor – mint már
említettem – hitelesnek szinte kizárólag csak a bizonyító példánnyal alátámasztott adatokat
fogadták el, és ez a köztudatban is így élt. Ezen időszak adatairól a Nomenclator Bizottság
megpróbált utólag jelentéseket beszerezni, több-kevesebb sikerrel. A kigyűjtött, fajonként
csoportosított adatok közül a bizottság kiválogatta azokat, amelyekről még nem érkezett be
jelentés, és név szerint minden megfigyelő felkérést kapott arra, hogy adatairól részletes
jelentést készítsen. Egyes esetekben jól használható naplómásolatok, akkori vázlatrajzok, sőt
még bizonyító fényképek is előkerültek. Néhányan ugyan csak az adatokat küldték be,
amelyeknek nagy részét úgyis ismerte a bizottság, viszont néhány publikálatlan adat is
napvilágra került ezáltal. Többen nehezményezték – valószínűleg közéjük tartoznak azok is,
akik nem válaszoltak a levelekre –, hogy valaki(k) utólag akarják hitelesíteni (illetve más
megközelítésben megkérdőjelezni) az adataikat, holott szerintük annak idején a madártani
folyóiratok szerkesztői le sem publikálták volna őket, ha kétségek merültek volna fel azok
megbízhatóságát illetően. Ez utóbbi azonban nem igaz, hiszen a nagyon valószínűtlen
adatokat talán kiszűrték a szerkesztők, de mind az Aquilában, mind a Madártani
Tájékoztatóban számos olyan adat jelent meg, amelyet később maguk a megfigyelők vontak
vissza, arra hivatkozva, hogy az adott fajjal kapcsolatos akkori ismereteik még hiányosak
voltak, s a jelenlegi tudásuk alapján már egyáltalán nem biztosak abban, hogy akkor helyesen
határozták meg az adott madarat; de olyan eset is előfordult, hogy egyszerű elírás történt,
ezáltal jelentek meg tévesen adatok. Ezért azon adatok, amelyek megfigyelési körülményeiről
és a megfigyelt madárról magán az adaton kívül semmi részlet nem derült ki, nem kerültek
hitelesítésre, még akkor sem, ha az ornitológiában elismert szaktekintély volt a megfigyelő.
Ezen adatok esetében legfeljebb a megfigyelő személye lehet a garancia az adat hiteles
voltára, dokumentáció hiányában azonban az adat nem hitelesíthető. Több év távlatából már
sokszor az előfordulás dátuma sem volt pontosan meghatározható, ami abból adódik, hogy
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sok megfigyelő nem vezet pontos megfigyelési naplót. A felsorolt okok miatt több adatot
örökre elveszettnek kell tekintenünk a nomenclator számára. Szerencsére az igazi nagy
ritkaságokról többnyire mindig maradt fenn valamiféle dokumentum, így ezen adatok közül
csak néhány esett áldozatul. Az 1976 és 1987 közötti időszak adatainak hitelesítésére tett
próbálkozás során elfogadott adatokat a Nomenclator Bizottság egy külön jelentésben tette
közzé (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998a)

3.1.5. A madárfajok, illetve adatok kategóriákba sorolása
Az elfogadott, hiteles adatok öt kategóriába sorolhatók, aszerint, hogy az előfordulást, illetve
az előfordult példányt milyen valószínűség szerint ítéli a Nomenclator Bizottság vad
eredetűnek.
Az AERC (Association of European Records and Rarities Committees) által elfogadott
elveknek megfelelően a természetben észlelt hazai madárfajokat az alábbi kategóriák
valamelyikébe kell sorolni:
A kategória: a faj legalább egy, minden valószínűség szerint természetes állományból
származó egyede 1950. január 1. óta legalább egyszer hitelesíthetően előfordult
Magyarország mai határain belül;
B kategória: a faj legalább egy, minden valószínűség szerint természetes állományból
származó egyede kizárólag 1800 és 1949. december 31. között fordult elő hazánk mai
határain belül;
C kategória: a faj legalább egy egyede olyan önmagát fenntartani képes állományból jutott
Magyarországra, amely emberi közvetítéssel alakult ki távol az eredeti, természetes
elterjedési területétől;
D kategória: a faj Magyarországon előfordult egyedének természetes állományból való
eredete kapcsán kételyek merültek fel;
E kategória: a faj hitelesíthetően előfordult Magyarországon, az előfordult egyed azonban
nagy valószínűséggel vagy bizonyosan nem vad eredetű (madárfajok, amelyek
Magyarországra jutása természetes úton nem valószínűsíthető elterjedésük miatt, továbbá
olyan egyedek, amelyeknél bebizonyosodott vagy nagy valószínűséggel feltételezhető az
állatkerti eredet vagy az emberi közvetítés ténye).
Néhány szót érdemes még szentelni a kategóriák kérdésének. A megfogalmazásokból
látható, hogy az A és a B kategóriákba tartozó fajok képezik a természetes fauna részét. A
kettő között mindössze annyi a különbség, hogy a B kategóriába tartozó fajok utolsó hazai
előfordulása annyira régen történt, hogy a jelenlegi fauna részeinek nem tekinthetők
(megállapodás alapján az 1950 utáni előfordulással rendelkező fajok számítanak a jelenlegi
fauna részének). A nomenclatorban felsorolt fajok közül egyébként a héjasas (Hieraaetus
fasciatus), a nyírfajd (Tetrao tetrix), a tengeri partfutó (Calidris maritima), a sarki sirály
(Larus glaucoides), az alka (Alca torda), a lunda (Fratercula arctica), a talpastyúk
(Syrrhaptes paradoxus), a barnahasú pusztaityúk (Pterocles exustus), a hóbagoly (Nyctea
scandiaca), a havasi varjú (Pyrrhocorax pyrrhocorax), a rózsás pirók (Carpodacus roseus) és
a nagy pirók (Pinicola enucleator) tartozik a B kategóriába. Közülük a 4.2. fejezetben a
héjasas, a sarki sirály, az alka, a havasi varjú és a nagy pirók adatai kerülnek részletesen
felsorolásra, tekintve, hogy e fajok első előfordulásai az első névjegyzék (MAGYAR
ORNITHOLÓGIAI KÖZPONT, 1898) megjelenése és 1950 között voltak.
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A C kategóriába olyan fajok tartoznak, amelyeknek Európában (vagy bárhol másutt),
eredeti elterjedési területétől távol, emberi közvetítéssel, szándékos vagy véletlen
betelepítéssel kialakult, de ma már önmagát fenntartani képes állománya van, és a hazánkban
előfordult egyed(ek), nagy valószínűséggel ebből az állományból származnak. Nyugat- és
Északnyugat-Európában számos nem európai lúd- és récefaj (Anatidae) költ félvadon vagy
már teljesen elvadulva. Nehéz kérdés eldönteni, hogy mikortól számít a populáció önmagát
fenntartani képesnek. Ebben a kérdésben többnyire az adott terület ornitológusainak a
véleményére kell hagyatkoznunk, de számos publikáció is rendelkezésre áll ebben a
kérdésben (VINICOMBE et al., 1993). A Magyarországon fészkelő madárfajok közül a fácán
(Phasianus colchicus) és a parlagi galamb (Columba livia forma domestica), a nálunk csak
ritkán előforduló madárfajok közül az indiai lúd (Anser indicus), a kanadai lúd (Branta
canadensis), a nílusi lúd (Alopochen aegyptiacus) és a halcsontfarkú réce (Oxyura
jamaicensis) tartozik ebbe a körbe (utóbbi néggyel e dolgozatban is foglalkozom), sőt újabban
a mandarinréce (Aix galericulata) egyes előfordulásait is ebbe a kategóriába sorolják.
A D kategóriába tartozó fajok (adatok) esetében nem lehet biztonsággal eldönteni azt,
hogy az adott madár nagy valószínűséggel vad eredetű-e, avagy inkább valószínűleg
fogságból szökött példányról van-e szó. A nehézséget az okozza, hogy egyes fajokat (főként
lúd- és récefajokat) előszeretettel tartanak fogságban, ahonnan azok egyrészt megszökhetnek
(E kategória), másrészt elvadulva önmagát fenntartani képes populációt is létrehozhatnak (C
kategória), de nem kizárt, sőt feltételezhető (egyes esetekben gyűrűs madarak megkerülése
által bizonyíték is van rá), hogy a faj vadon élő állományából is eljuthatnak egyes példányok
Európába (A kategória), így akár hazánkba is. A Magyarországon előfordult madárfajok közül
a vörhenyes gödény (Pelecanus rufescens), a kínai üstökösgém (Ardeola bacchus), az afrikai
marabu (Leptoptilos crumeniferus), az afrikai kanalasgém (Platalea alba), a kis flamingó
(Phoenicopterus minor), a sujtásos fütyülőlúd (Dendrocygna bicolor), a sarki lúd (Anser
caerulescens) és a csuklyás bukó (Mergus cucullatus) tartozik ebbe a körbe.
Az E kategóriába tartozó fajok esetében igen nagy a valószínűsége, hogy az előfordult
egyedek fogságból szököttek. Ezek többnyire olyan egzotikus fajok, amelyek esetében szinte
teljesen kizárt, hogy akár egyetlen egyedük is természetes úton eljusson Európába. Ide
tartoznak a hazánkban is időnként megfigyelt ausztráliai fekete hattyú (Cygnus atratus),
továbbá különböző egzotikus lúd- és récefajok (Anatidae), illetve az alkalmanként megfigyelt
szökött papagájok (Psittaciformes) és más díszmadarak. Meg kell azonban jegyezni, hogy
például a barátpapagájnak (Myiopsitta monachus) és a kis sándorpapagájnak (Psittacula
krameri) már van szabadon fészkelő állománya Európában (LEVER, 2005), sőt a barátpapagáj
már hazánkban is költött szabadon (ÉLES et al., 2006).
Néhány faj esetében egyes adatok is külön kategóriákba kerülhetnek. Az indiai lúd
(Anser indicus) őszi és téli előfordulásainál például feltételezhető, hogy az őszi nagy
libacsapatokban időnként felbukkanó egyedek az észak-európai elvadult populációból
származnak (C kategória), viszont a nyár közepén felbukkanó példányokat inkább fogságból
szökötteknek tartjuk (E kategória), illetve az 1930-as években megkerült néhány példány
esetében nem eldönthető azok eredete (D kategória). Egy-egy adat ilyenformán való
megkülönböztetése a kanadai lúdnál (Branta canadensis), a dögkeselyűnél (Neophron
percnopterus) és a kék fúnál (Porphyrio porphyrio) is előfordul.
Maga a névjegyzék csak a vélhetően természetes módon hazánkba eljutott madárfajokat
(tehát az A, B és C kategóriák fajait) tartalmazhatja, bár az AERC állásfoglalása szerint
újabban a D kategóriába tartozó fajokat is fel lehet sorolni a névjegyzékben, de sorszámozás
nélkül (és természetesen a kategória feltüntetésével). A nálunk legutóbb megjelent névjegyzék
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(MAGYAR et al., 1998) végén a D kategóriás fajokat (melyek vad eredetét illetően jelenlegi
megítélésünk szerint kétségek merültek fel) egy külön lista tartalmazza.

3.1.6. Madarászok és ’twitcher’-ek
Ritka madárfajok előfordulásairól lévén szó, meg kell említenünk azokat a madarászokat is,
akiknek az adatokat köszönhetjük. Mint általában minden tudományág művelői, az
ornitológusok, a madarászok is mindig kiemelt érdeklődéssel fordultak egy-egy érdekes
jelenség, szokatlan előfordulás irányába. Ennek a felfokozott érdeklődésnek több hazai
faunára új madárfaj megfigyelése köszönhető.
Vannak olyan – tevékenységüket nem hivatásszerűen, hanem csak hobbi szinten űző –
madarászok is, akik szinte csak ezekre a ritka madárfajokra „vadásznak”, céljuk, hogy minél
több madárfajt tudjanak megfigyelni Magyarországon, illetve valamely meghatározott
területen. Ezeket az úgynevezett „fajvadászokat” egy ma már nemzetközivé vált szóval
’twitcher’-eknek nevezzük. Ezt a fajta madarászatot nagyon sok magát „igazi” madarásznak
tartó elítéli, sőt egyesek sokszor elég kemény bírálatokat is megfogalmaznak ezzel
kapcsolatban. Nem célom, hogy ítéletet mondjak akár e tevékenység mellett, akár ellene. A
’twitcher’-ek és a madarászok vitájában már számos érvet és ellenérvet felsorakoztattak, több
írásban is fejtegették e tevékenység hasznos avagy haszontalan voltát, esetleges káros hatásait
(ECSEDI, 1994; MAGYAR, 1996c).
A ritka és a faunára új madárfajok hazai előfordulásainak hitelesítése kapcsán egy dolgot
kell ezzel kapcsolatban kiemelni. A ’twitcher’-ek többnyire rendkívül jó fajismerettel
rendelkeznek, s bár maga a madárhatározás nem tekinthető külön tudományágnak, ezek az
emberek ebben a témában hatalmas tudással bírnak. Ez a tudás sokszor nélkülözhetetlen egyegy olyan ritka faj meghatározása során, amelyik valamely hozzá rendkívül módon hasonló
madárfajtól csak nagyon nehezen különíthető el. E hatalmas madárhatározási ismeretanyag
birtokában a ’twitcher’-nek tartott madarászok esetleg olyan ritka madárfajt is megtalálnak és
meghatározhatnak, amelyet egy átlagos madarász talán észre sem venne, vagy nem tudna
pontosan meghatározni. Mindebből következik, hogy ennek a fajta madarászatnak nagy
jelentősége van a faunára új madárfajok újabb és újabb felfedezése során. Az sem
elhanyagolható, hogy ezek a madarászok általában kellő technikai felszereléssel rendelkeznek
a madarak minél tökéletesebb megfigyeléséhez, sőt lefényképezéséhez is, ami egy-egy adat
hitelesíthetőségét jelentősen megnöveli. Szintén a hitelesíthetőség szempontjából fontos az,
hogy egy-egy ritka madárfaj előfordulásakor több ’twitcher’ is minél előbb igyekszik a
helyszínre menni és megnézni a madarat, hiszen egy-egy adat pozitív elbírálása során
nagyobb súllyal esik a latba az, ha több jó fajismerettel rendelkező megfigyelő is látta a
kérdéses példányt.
Maga a ’twitch’-elés természetvédelmi szempontból tulajdonképpen haszontalan
tevékenység. A természetvédők legtöbbször ezért támadják a ’twitcher’-eket, mondván, hogy
szabad energiáikat, szabadidejüket és pénzüket inkább fordítsák aktív természetvédelmi
tevékenységre. Ha a ’twitcher’-ek tevékenységüket a természetvédelmi jogszabályok, illetve
az íratlan „játékszabályok” betartásával végzik, akkor véleményem szerint ezt kritikával
illetni ugyan lehet, de korlátozni nem kell, sőt nem is szabad. Elvégre a saját szabadidejében
és a saját anyagi ráfordítása révén – természetesen a szabályok hangsúlyos betartása mellett –
mindenki azt gyűjt, amihez kedve van. Ha valakinek ahhoz van kedve, hogy madárfajokat
gyűjtsön, pipáljon ki egy listán, ám tegye. Amíg e tevékenységével valaki nem sért
természetvédelmi érdekeket vagy tulajdonosi jogokat, addig semmi alap nincsen e
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tevékenység korlátozására. Az is elvitathatatlan tény, hogy egyes, általában nagy ’twitcher’nek tartott madarászok olyan természetvédelmi projektekben vesznek részt, olyan aktív
természetvédelmi programokat, például élőhely-rekonstrukciókat működtetnek (ECSEDI et al.,
2006), amelyekről még az állami természetvédelem is csak elismeréssel szólhat.
A ’twitcher’-ek részéről egyre újabb és újabb fajok „begyűjtésére” irányuló igény
előmozdította a taxonómiai kutatásokat is (SVENSSON, 1996), aminek eredményeként több
korábban egy fajnak tartott taxont választottak szét két vagy több különálló fajjá, ezáltal is
növelve a megfigyelhető, „kipipálható” fajok számát.

3.2. Adatgyűjtés
3.2.1. Az adatgyűjtés módja
Dolgozatomhoz a ritka madárfajok adatainak gyűjtését még az 1990-es évek közepén
kezdtem. Adatgyűjtést minden olyan madárfaj előfordulási adataival kapcsolatban folytattam,
amelyeknek előfordulásai (vagy azoknak legalább egy bizonyos térben és időben
behatárolható része) a Nomenclator Bizottság által hitelesítendő. Az adatokat kezdetben
kartotékokon tároltam táblázatos formában, később viszont már számítógépes adatbázisban.
Az adatok kigyűjtése során feljegyeztem minden lényeges adatelemet: az előfordulás
idejét, az előfordulás helyét, a megfigyelt egyed(ek) példányszámát, ahol meg volt adva ott a
példány(ok) korát és ivarát is, a megfigyelő(k) nevét, továbbá az adat jellegét, tehát, hogy
bizonyító példányról, gyűrűzött, kézben tartott madárról vagy távcsöves megfigyelésről van-e
szó. Feljegyeztem továbbá, hogy az előfordulással kapcsolatban milyen bizonyítékok állnak
(vagy álltak) rendelkezésre, tehát a publikációban van-e leírás a madárról, begyűjtött
bizonyító példány vagy gyűrűzés során befogott madár esetén a közleményben rendelkezésre
állnak-e biometriai adatok a példányról, készült-e fénykép a madárról (ha igen, akkor az hol
lett publikálva, illetve hol lelhető fel), bizonyító példány esetén feljegyeztem annak tárolási
helyét is. Feljegyeztem továbbá, hogy mely forrás(ok)ból gyűjtöttem ki az adatot. Minden
forrást felírtam, ahol csak megemlítették az előfordulást. Jelöltem azt is, hogy az adat a
Nomenclator Bizottság által elfogadott-e vagy sem.

3.2.2. Az adatok eredete
Az adatgyűjtés során először a megjelent publikációkból kerestem ki az előfordulásokat.
Ennek során elsősorban a hazai madártani szakirodalmat néztem át, különösen az országos
madártani évkönyveket és folyóiratokat (Aquila, Kócsag, Madártani Tájékoztató, Túzok,
Partimadár stb.), de számos helyi periodikát is áttanulmányoztam (Puszta, Himantopus,
Tenkes, Cinege, Füzike, Szélkiáltó stb.), sőt külföldi, de európai madártani híreket is közlő
folyóiratokat is megnéztem (Birding World, Limicola). Néhány máshol nem publikált adatot
múzeumi évkönyvek és konferenciakötetek madártani vonatkozású cikkeiben is találtam.
Természetesen átnéztem a korábban megjelent névjegyzékek közül azokat, amelyek konkrét
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adatokat is tartalmaznak (FRIVALDSZKY, 1891; KEVE, 1960b, 1984; MAGYAR et al., 1998), és
a hazai madárvilággal foglalkozó összefoglaló könyveket is (CHERNEL, 1899; SZÉKESSY,
1973; HARASZTHY, 1984, 1988, 1998, 2000), bár ezek többnyire a másutt is fellelhető
adatokat idézik. Az adatgyűjtés során a Magyar madártani bibliográfia (RÉTHY, 1980) is
nagy segítségemre volt.
Az 1996 és 2001 között megjelent Túzok című folyóirat faunisztikai rovatának én voltam
a gazdája, így hozzám érkeztek be levélben vagy e-mailben az érdekes madárfajok
megfigyelései, köztük természetesen a hitelesítendő ritka fajok adatai is. Ezeket a beérkezett
adatokat külön számítógépes adatbázisban tároltam. Ez az adatbázis jelenleg több mint 48 000
adatot tartalmaz, belőle az adatok természetesen több szempont szerint lekérdezhetők.
A legutóbbi évek adatait a Pest Környéki Madarász Kör által 2004-ben útjára indított,
fenntartott és folyamatosan fejlesztett, kifejezetten a terepmadarászoknak szóló honlap
(www.birding.hu) adatbázisából gyűjtöttem. E honlap adatbázisába a regisztrált megfigyelők
saját maguk tölthetik fel adataikat, amelyek szintén sok szempont szerint leválogathatók. Ez a
pillanatról pillanatra bővülő adatbázis jelenleg mintegy 20 000 adatot (és számos bizonyító
fényképet) tartalmaz.
A hazánkban ritkán előforduló madárfajok adataihoz a legfontosabb forrás természetesen
a Nomenclator Bizottság archívuma volt. Minthogy 1991 és 2005 között magam is tagja
voltam a bizottságnak, így a ritka fajok megfigyeléseiről a bizottsághoz eljuttatott jelentések,
jegyzőkönyvek, bizonyító fényképfelvételek másolatai nekem is megvannak.
Az adatgyűjtés során számos eltérést tapasztaltam az adatok pontosságát illetően.
Gyakran előfordult, hogy a több helyen is publikált adatok esetében a különböző közlésekben
eltérő időpontokat, eltérő helyszíneket, eltérő példányszámokat találtam, Ilyenkor sokszor
nehéz volt eldönteni, hogy két vagy több külön adattal állok-e szemben, vagy csak valami
elírás történt. Azt az elvet követtem, hogy elsődlegesen a különböző névjegyzékekben, vagy a
Nomenclator Bizottság jelentéseiben megadott adattartalmat, illetve azon – elsősorban régi –
adatok esetében, ahol a megfigyelés tételesen nem szerepel a nomenclatorban, az adat első
közlésekor megadott paramétereket tekintettem mérvadónak. Ha lehetett, akkor felvettem a
kapcsolatot a megfigyelővel, hogy a félreértéseket tisztázzuk (ez a régi adatok esetében persze
már nem volt lehetséges).
Megemlítem, hogy sok adat esetében saját – elsősorban Sopron és a Fertő környéki –
megfigyelésekre is támaszkodhattam, hiszen számos ritka faj – jeges búvár (Gavia immer),
pásztorgém (Bubulcus ibis), indiai lúd (Anser indicus), sarki lúd (Anser caerulescens),
kanadai lúd (Branta canadensis), kékszárnyú réce (Anas discors), csuklyás bukó (Mergus
cucullatus), ázsiai pettyeslile (Pluvialis fulva), vándorpartfutó (Calidris melanotos),
terekcankó (Xenus cinereus), vékonycsőrű sirály (Larus genei), kenti csér (Sterna
sandvicensis), sarki csér (Sterna paradisaea), törpekuvik (Glaucidium passerinum), kék
kövirigó (Monticola solitarius), berki poszáta (Cettia cetti), rozsdás nádiposzáta
(Acrocephalus agricola), karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus), törpesármány (Emberiza
pusilla) stb. – néhány előfordulásánál jelen voltam.
A citrombillegető (Motacilla citreola) (HADARICS, 1990a, 1990b; HADARICS &
PELLINGER, 1992) és a sivatagi lile (Charadrius leschenaultii) (HADARICS & PELLINGER,
1993b, 1993c) első hazai előfordulásának bizonyítása egyenesen az én nevemhez fűződik.
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3.2.3. A dolgozatban tárgyalt fajok és adatok
A dolgozatban a címnek megfelelően csak azok a madárfajok kerülnek részletes tárgyalásra,
amelyek a Magyar Madártani Egyesület 1974-es magalakulása óta kerültek elő hazánkban
faunára új fajként.
Az első nomenclator (MAGYAR ORNITHOLÓGIAI KÖZPONT, 1898) megjelenése (1898) és
a Magyar Madártani Egyesület megalakulása (1974) közötti időszakban a Magyarország mai
határain belüli terület faunájára új fajként megjelent madárfajokat a szöveges részben
részletesen nem tárgyalom, ezek adatai a 4.2. fejezetben találhatók csak meg. A 4.2. fejezet
felsorolásában nem szerepelnek azok a madárfajok, amelyek bár 1898 után jelentek meg
faunára új fajként, de első megjelenésük óta fészkelőterületük terjeszkedése következtében
hazánkban rendszeres vagy alkalmi fészkelő fajjá váltak – kis héja (Accipiter brevipes),
balkáni gerle (Streptopelia decaocto), balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus),
szikipacsirta (Calandrella brachydactyla), halvány geze (Hippolais pallida) –, illetve
vonuláskor vagy a téli időszakban rendszeresen mutatkoznak, így adataik egyesével való
összegyűjtése meglehetősen nehéz feladat lenne: apácalúd (Branta leucopsis), vörösnyakú lúd
(Branta ruficollis), pehelyréce (Somateria mollissima), sarkantyús sármány (Calcarius
lapponicus).
Bár előfordulásaik a tárgyalt fajokhoz hasonlóan nagyon ritkák, azon szórványosan
megjelenő madárfajokról sem esik a szövegben részletesen szó – sőt adataik még a 4.2.
fejezetben sem kerülnek felsorolásra –, amelyeknek a vizsgált területen való első előfordulása
1898 előtti. Ilyen madárfajok a füles vöcsök (Podiceps auritus), a rózsás gödény (Pelecanus
onocrotalus), a borzas gödény (Pelecanus crispus), a rózsás flamingó (Phoenicopterus ruber),
az énekes hattyú (Cygnus cygnus), az örvös lúd (Branta bernicla), a márványos réce
(Marmaronetta angustirostris), a cifra pehelyréce (Somateria spectabilis), a fakó keselyű
(Gyps fulvus), a barátkeselyű (Aegypius monachus), a fekete sas (Aquila clanga), a
fehérkarmú vércse (Falco naumanni), a nyírfajd (Tetrao tetrix), a siketfajd (Tetrao urogallus),
a pártásdaru (Anthropoides virgo), a reznek (Tetrax tetrax), a feketeszárnyú székicsér
(Glareola nordmanni), a tengeri partfutó (Calidris maritima), a vékonycsőrű póling
(Numenius tenuirostris), a csüllő (Rissa tridactyla), a lunda (Fratercula arctica), a barnahasú
pusztaityúk (Pterocles exustus), a talpastyúk (Syrrhaptes paradoxus), a hóbagoly (Nyctea
scandiaca), a karvalybagoly (Surnia ulula), a vörösfejű gébics (Lanius senator) és a rózsás
pirók (Carpodacus roseus). Ezeknek a madárfajoknak már 1898 előtt is volt – vagy csak
akkor volt – bizonyított hazai előfordulása.
A ritka fajok hazai előfordulásainak egyes jellemző időbeli mintázatait, lehetséges okait
és ide kerülésük feltételezett útvonalait így is ötvenhat madárfaj (és további hét D kategóriás
faj) előfordulásain keresztül tudom bemutatni.
Bár az adatgyűjtés során egy adott fajra vonatkozó minden adatot összegyűjtöttem, a
dolgozatban többnyire csak hiteles, azaz a Nomenclator Bizottság által elfogadott adatokat
tárgyalok. Egyes esetekben bevettem olyan adatokat is, amelyek a Nomenclator Bizottság
által hivatalosan még nincsenek ugyan elfogadva, de a számos megfigyelő által látott és
értékelhető bizonyító fényképekkel dokumentált adatok esetében nem kétséges, hogy a
bizottság azokat el fogja fogadni. Az, hogy ez még nem történt meg, vagy annak tudható be,
hogy a bizottság már vázolt többlépcsős munkamenete elég időigényes, vagy annyira friss a
megfigyelés, hogy még nem is került a bizottság elé hitelesítésre. Szerencsére az utóbbi évek
megfigyeléseiről többnyire már szinte kivétel nélkül vannak bizonyító fényképek, amelyek
alapján a megfigyelt madár faji hovatartozása könnyen megítélhető. Mindenesetre azokat az
adatokat, amelyek a Nomenclator Bizottság által még hivatalosan nincsenek elfogadva, a 4.2.
fejezetben az adat után tett * jelzéssel láttam el.
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Dolgozatom a faunára új fajok megjelenésével foglalkozik, ezért főszövegében minden
tárgyalt faj első magyarországi előfordulási adata részletesen szerepel. Az ötnél kevesebb
előfordulással rendelkező fajok adatai szintén külön-külön is említésre kerülnek a dolgozat
főszövegében. Az ötnél több adattal rendelkező fajok esetében az előfordulások jellemző
időbeli mintázatát foglalom csak össze a szövegben (esetleg az első néhány konkrét adat
kiemelésével). Néhány kiválasztott madárfaj – vándorpartfutó (Calidris melanotos),
halászsirály (Larus ichthyaetus), dolmányos sirály (Larus marinus), sarki csér (Sterna
paradisaea), citrombillegető (Motacilla citreola), rozsdás nádiposzáta (Acrocephalus
agricola), ázsiai füzikefajok (Phylloscopus spp.), karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus) –
esetében részletesebb, grafikonokkal kiegészített adatelemzés is megtalálható a szövegben.

3.3. Egyes adatok elemzésénél használt módszerek
Az adatok általános elemzésénél különböző diagramokon mutatom be a fajszám időbeli
változását, illetve az egyes időszakokban megkerült faunára új madárfajok számát.
Összehasonlítást teszek a faunára új fajok rendszertani kategóriánkénti (rendenkénti)
megoszlásait illetően a különböző időszakokban. Ezeket kördiagramokon is ábrázolom, illetve
egyes csoportoknak a különböző időszakokban való gyakorisági eloszlását χ2-próbával
hasonlítom össze.
Ugyancsak összehasonlítom az egyes időszakokban előkerült faunára új madárfajok
faunaelemenkénti megoszlását. Itt szintén kördiagramokon próbálom meg szemléltetni a
különbségeket, illetve szintén a χ2-próba segítségével hasonlítom össze egyes gyakoribb
faunaelem-típusba tartozó madarak új fajok közötti előfordulási gyakoriságát a különböző
időszakokban.
A faunára új madárfajoknak a különböző időszakokban való kimutatási módjait
oszlopdiagramon mutatom be. A kimutatási módok egyes időszakok közötti különbségeit
szintén a χ2-próbával hasonlítom össze.
A dolgozat részletes részében ez egyes fajok bemutatása során abban az esetben elemzem
részletesebben az adatokat, ha az adott fajnak több mint tíz hiteles előfordulási adata van
hazánk mai területéről (egyes esetekben az ennél kevesebb előfordulással rendelkező fajoknál
is megteszem ezt). Ennek során megadom az előfordulási adatoknak bizonyos időszakokra
vonatkoztatott százalékos eloszlását. Az előfordulásoknak az évszakok vagy az év hónapjai
szerinti százalékos eloszlása is szerepel a szövegben. Bizonyos esetekben az egyes nagyobb
tájegységek szerinti megoszlás is tárgyalásra kerül. Egyes fajok esetében pedig az előfordult
egyedek kor és/vagy ivar szerinti eloszlását is bemutatom.
Egyes esetekben elkerülhetetlen a bizonyos fajok hazánkban való felbukkanását
megelőző időszak makroszinaptikus időjárási helyzetének elemzése, az Európa és a környező
területek (észak-atlanti térség, Észak-Afrika, Nyugat-Szibéria) feletti ciklonok és anticiklonok
kiterjedésének és mozgásának a tanulmányozása. Egy német internetes oldalon
(www.wetterzentrale.de) több mint száz évre visszamenőleg meg lehet nézni a napi európai
makroszinaptikus helyzetek meteorológiai térképeit. Néhány madárfaj egyes előfordulásai
kapcsán én is ezeket a térképeket tanulmányoztam abból a célból, hogy található-e
összefüggés egy-egy szokatlan adat és a megfigyelést megelőző időszak európai időjárási
helyzete között. Megelőző időszakon a megfigyelést megelőző legfeljebb tíz napot értem,
ugyanis az ennél korábbi meteorológiai helyzet egy-egy adattal közvetlenül már nem hozható
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összefüggésbe. Ez nem jelenti azt, hogy az adott példány nem sodródhatott a Kárpátmedencébe egy ennél is korábbi ciklon vagy anticiklon frontrendszerével, de a közvetlen
összefüggés a tíz napnál korábbi makroszinaptikus időjárási helyzetekkel már egyáltalán nem
mondható biztosra.
A kóborló madárfajok előfordulásainak elemzése során gyakran kell térképet is
használni. Különösen a reverz vonulás elmélete kapcsán kerül gyakran szóba a
fészkelőterületről a telelőterületre vezető vonulási út, pontosabban annak az ellentétes
irányban való meghosszabbítása. Ennek kapcsán lényeges megjegyezni, hogy ezek az irányok
a különböző síkbeli térképvetületeken általában nem egyenes vonalakkal adhatók meg, tehát a
kóborlók európai megjelenési helyeinek a fészkelőterülethez viszonyított irányát egy egyszerű
földrajzi atlaszban nehéz megítélni. Ahhoz, hogy a térkép síkjában egyenes vonalakkal
dolgozhassunk, olyan speciális vetületekre lenne szükség, amelyek az atlaszokban általában
nem találhatók (BENTLEY, 1995), így legcélszerűbb az egyes területek egymáshoz viszonyított
helyzetét egy földgömbön meghatározni. A földgömbön meghúzott „egyenes”, azaz
tulajdonképpen egy főkör mentén húzódó vonulási utak azonban csak látszólagosak, hiszen a
madarak a valóságban valószínűleg nem ilyen nyílegyenes utakon vonulnak, az utat
különböző tereptárgyak, földrajzi akadályok és az időjárási helyzet is erősen befolyásolhatja.
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4. Eredmények és értékelésük

4.1. A magyar faunára új madárfajok előfordulásai
és az előfordulások elemzése
4.1.1. A fajszám változása
A hazánk mai területén előfordult madárfajok száma az évek előrehaladtával és a faunára új
fajok előfordulásaival nyilvánvalóan évről évre növekszik (4. ábra). Hogy egy-egy adott évig
hány faj fordult elő az ország mai területén, annak megállapítása nem is olyan egyszerű.
Ennek két oka van.
Az egyik ok történelmi, hiszen a Madártani Intézet első hivatalos névjegyzékében
(MAGYAR ORNITHOLÓGIAI KÖZPONT, 1898), valamint a húsz évvel később kiadott második
nomenclatorban (CHERNEL, 1918) még a trianoni békeszerződés előtti Magyarország madarai
szerepelnek, de még a Schenk Jakab által összeállított harmadik névjegyzék is tartalmazta a
trianoni békeszerződés előtti Magyarország valamennyi madárfaját és -alfaját, igaz a csak az
új határokon kívül előfordulókat (előfordultakat) megkülönböztetésül dőlt betűvel szedték
(SCHENK, 1939). A Keve András által írt, 1960-ban megjelent névjegyzék fő szövege már
csak a mai határainkon belül előforduló (előfordult) madárfajokat tárgyalta, de függelékben
még felsorolta azokat a fajokat is, amelyek a trianoni békeszerződés következtében kerültek ki
a névjegyzékből (KEVE, 1960b). Az 1984-ben megjelent nomenclator (KEVE, 1984) és a
jelenleg is használatos legújabb névjegyzék (MAGYAR et al., 1998) már csak a mai
határainkon belül előfordult madárfajokat tartalmazza. Ebből következően az egy-egy adott
évig hazánkban előfordult madárfajok számának megállapítása során, mindig a mai határokon
belüli területre kellett vonatkoztatni, ami a trianoni békeszerződést megelőző évek esetében
sokszor nem volt egyszerű, és az első két nomenclatorban szereplő bizonyos ritka vagy csak
viszonylag ritkább fajok esetében fajonként részletesen utána kellett járni, hogy előfordulásaik
mai határainkon belül vagy kívül voltak-e.
A másik nehézséget az jelentheti, hogy korábban egy fajként tárgyalt különböző
rendszertani alakokat (alfajokat) jelenleg sokszor önálló fajoknak, illetve egyes korábban
önálló fajként kezelt alakokat az újabb rendszertani munkák esetleg csak alfajnak (vagy csak
színváltozatnak) tartanak. Tehát az összehasonlíthatóság végett a fajszám évenkénti megadása
során visszamenőleg is a jelenleg használatos rendszertani felfogás szerint állapítottam meg a
fajszámot.
Fentiek alapján, tehát a ma önálló fajnak tartott alakokat fajként számolva az első
nomenclator (MAGYAR ORNITHOLÓGIAI KÖZPONT, 1898) megjelenésének idejéig, azaz 1898ig 303 madárfaj fordult elő hazánk mai területén, míg 2006-ban ez a szám már 395, azaz alig
több mint száz év alatt 92 faunára új madárfaj bukkant fel hazánkban (ez átlagban 0,85
faunára új fajt jelent évente), és a fajszám ezen időszak alatt 1,3-szeresére nőtt.
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Azt gondolnánk, hogy a fajszám az idő előrehaladtával fokozatosan és többé-kevésbé
egyenletesen nő, egy bizonyos határon túl azonban már nem növekedhet, hiszen a KözépEurópában potenciálisan előforduló madárfajok száma véges. Ez esetben a fajszám
növekedését egy telődési görbe írná le (SASVÁRI, 1986a). A 4. ábrán azt látjuk, hogy ez nem

fajszám

4. ábra: A Magyarországon előfordult madárfajok számának
növekedése 1898 és 2006 között
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így van, a görbe lefutása nem a telődési görbének felel meg. A fajszám növekedése bizonyos
időszakokban évről évre jelentős, máskor több évig tartó megtorpanás látható, azaz évekig
nem kerül elő egyetlen új faj sem. Az nyilvánvaló, hogy a madártani ismeretek, főleg a terepi
ismeretek fejlődésével, illetve a megfigyelők számának emelkedésével és utóbbival
összefüggésben a terepen töltött idő növekedésével egyre újabb és újabb madárfajok kerülnek
kimutatásra hazánk mai területén. Az új fajok kimutatásának lehetőségei nyilván a technikai
eszközök fejlődésével is növekednek. Ha megnézzük a 4. ábrát, akkor azt látjuk, hogy az
ábrázolt időszakban (1898 és 2006 között) három periódus volt, amikor egyáltalán nem vagy
alig nőtt a fajszám. Az első ilyen időszak 1911 és 1924 között volt, ebben az időszakban csak
egyetlen faunára új madárfaj került elő hazánkban, mégpedig a vörösnyakú lúd (Branta
ruficollis) 1916-ban (CSÖRGEY, 1916). Ebben az időszakban volt az I. világháború (1914–
1918), ami nyilvánvalóan hátrányosan befolyásolta az ornitológusok terepi munkáját, de a
háború utáni évek, illetve az országnak a trianoni békeszerződés (1920) következtében
elvesztett területek miatti agóniája sem kedvezett a faunisztikai kutatásoknak. A következő
olyan időszak, amikor a fajszám alig nőtt, 1938-tól 1954-ig tartott. Ez időszak alatt csak négy
faunára új madárfaj került elő hazánk mai területén, mégpedig 1940-ben a rövidcsőrű lúd
(Anser brachyrhynchus) (VASVÁRI, 1942), 1941-ben a fecskesirály (Larus sabini) (BEZSILLA,
1942), 1947-ben pedig a kalandrapacsirta (Melanocorypha calandra) (ERDŐS, 1950) és a déli
hantmadár (Oenanthe hispanica) (DANDL, 1950). Erre az időszakra a II. világháború (1939–
1945), illetve az ország azt követő újjáépítése, valamint a kommunista diktatúra kialakulása
nyomja rá a bélyegét. Az egyértelmű, hogy egyik sem kedvezett a tudományos kutatásoknak,
így a terepi madártani munkának sem.
1955 és 1974 között összesen kilenc faunára új madárfaj került elő hazánkban. Ebben az
időszakban háborús tevékenység, illetve háborús állapotok ugyan nem hátráltatták a
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madártani munkát, de a szocialista vezetés és a párt feltehetően nem nagyon támogatta az
ilyen jellegű kutatásokat, hiszen a madarászok, a távcsővel szabadon jövő-menő emberek az
állami és a pártvezetés szemszögéből akár a rendszer ellenségei is lehetnek, arról nem is
beszélve, hogy ezek az emberek éppen egy olyan állatcsoporttal foglalkoznak, amelyik a
szabad mozgás, a szabadság szimbóluma. Így aztán érthető, hogy a madarászok egyesületbe
tömörülése is elég nehézkes folyamat volt, hiszen egy elnyomó és az emberek szabadságát
korlátozó diktatórikus állam számára a szabadság fogalmát a madarakon keresztül talán
jobban érzékelő, és így a szabadságot jobban is kívánó embercsoport szervezett formában
történő egyesülése nem nagyon kívánatos.
Mindezek ellenére 1974-ben mégis megalakult a Magyar Madártani Egyesület, és mint
az a 4. és az 5. ábrán is látható 1975-től kezdődően néhány év kivételével szinte minden
5. ábra: Faunára új madárfajok évenkénti előfordulása
Magyarországon 1898 és 2006 között
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évben sikerült faunára új madárfajt vagy fajokat kimutatni (1. táblázat). Ennek oka
valószínűleg az, hogy az egyesületbe tömörült madarászok jobban hozzájutottak olyan
információkhoz, amelyek terepi munkájukat segítették, fellendült a madárgyűrűzés, ami
ugyancsak bővítette a fajismeretet. Bizonyos terepi tevékenységek (szinkronmegfigyelések,
gyűrűzőtáborok, faunisztikai adatok gyűjtése) az egyesület által többé-kevésbé szervezetté
váltak.
A fajszám változását bemutató görbe az 1980-as évek végétől és az 1990-es évek elejétől
kezdve meredekebben emelkedik, mint korábban. Az 1980-as évek végén már mutatkoztak
repedések a fennálló szocialista rendszer építményén. Ebben az időben már a magyar
madarászok is egyre könnyebben hozzájuthattak a nemzetközi madártani irodalomhoz, a
jobbnál jobb angol és német nyelvű határozókönyvekhez és madártani folyóiratokhoz, illetve
a megfigyeléshez szükséges minőségi eszközökhöz. Ezek a lehetőségek a rendszerváltás
(1987–1990) utáni időszakban csak növekedtek. Egyre többeknek volt lehetősége külföldre
utazni. A madarászok is egyre többször jutottak el Európa vagy a világ más tájaira, és
szereztek tapasztalatokat olyan madárfajok megfigyelésével és határozásával kapcsolatban,
amelyek addig Magyarországon még nem fordultak elő. Az utazások során számos külföldi
kapcsolat, barátság jött létre, amelyek mind hozzájárultak a hazai terepi madarászat
fejlődéséhez. Az egyre jobb határozókönyveken túl az előrehaladásban igen nagy segítséget
jelentett az egyre jobb technikai eszközök megjelenése, elsősorban a nagy nagyítású állványos
távcsövek járultak hozzá kiemelkedő mértékben a terepi munka fejlődéséhez. Korábban a
magyar madarászok csak elvétve használtak ilyen távcsöveket, egyszerűen azért, mert nem
nagyon lehetett hozzájutni ilyenekhez. A rendszerváltás után azonban külföldről szinte
bármilyen márkájú teleszkópot be lehetett szerezni, sőt egy idő után a hazai piacon is
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Évek

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Új
madárfajok
száma

Új madárfajok Magyarországon
(csak az A és a C kategóriába tartozó fajok)

1

Chettusia leucura

2
1
1

Larus marinus, Glaucidium passerinum
Acrocephalus agricola
Sylvia melanocephala

1

Carpodacus erythrinus

1
2
1
1

Streptopelia orientalis
Charadrius vociferus, Emberiza leucocephalos
Calidris melanotos
Emberiza pusilla
Motacilla citreola
Phylloscopus inornatus, Phylloscopus bonelli
Larus delawarensis, Loxia leucoptera
Sterna paradisaea, Oenanthe deserti
Charadrius leschenaultii
Larus ichthyaetus, Larus pipixcan, Larus genei
Alopochen aegyptiacus
Hoplopterus spinosus, Tryngites subruficollis
Anthus richardi
Limnodromus scolopaceus
Montifringilla nivalis, Emberiza melanocephala
Apus melba, Apus pallidus
Cettia cetti, Phylloscopus proregulus
Anser indicus, Branta canadensis, Oxyura jamaicensis
Calidris fuscicollis
Anas carolinensis
Hirundo daurica
Pluvialis fulva, Oenanthe isabellina, Phylloscopus schwarzi

1989

3

1990
1991

2
2

1992

4

1993

3

1994

1

1995

3

1996

4

1997

4

1998
1999
2000
2001

1
1
3

2002

4

2003
2004
2005

2
1
3

2006

4

Polysticta stelleri, Calidris pusilla
Sylvia cantillans, Phylloscopus fuscatus
Aythya collaris, Aythya affinis
Calidris bairdii
Pluvialis dominica, Phalaropus tricolor, Clamator glandarius
Anas discors, Micropalama himantopus
Monticola solitarius, Cisticola juncidis

1. táblázat: Faunára nézve új madárfajok Magyarországon 1974 óta
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Az adott év
végéig
előfordult
madárfajok
száma
339
340
340
342
343
344
344
344
344
345
345
346
348
349
350
353
355
357
361
364
365
368
372
376
377
378
381
381
385
387
388
391
395

6. ábra: Faunára nézve új madárfajok előfordulása
Magyarországon 1942 és 2005 között
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5
0
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38
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2
1,5

évenkénti átlag

1
14
4

7

1942-1957

1958-1973

új fajok
évenkénti
átlaga

új fajok száma

megjelentek ezek a termékek. Sík területen vagy egy vizes élőhelyen (nagyobb tavakon,
halastavakon) a terepi madarászat e nagy teljesítményű teleszkópok nélkül ma már szinte
elképzelhetetlen. A rendszerváltás utáni időszak további olyan technikai fejlődést is hozott,
amely segíti a madarászok terepi munkáját és a ritka fajok adatainak hitelesítését. Az egyik
ilyen eszköz a mobiltelefon. Segítségével a madarászok egy-egy ritka faj megfigyelése esetén
már annak megpillantásakor értesíteni tudják társaikat, akik a közelből gyorsan a helyszínre
tudnak érni és segíthetnek a határozásban, illetve hozzájárulnak az adat hitelesítéséhez, hiszen
a hitelességhez nem árt minél több megfigyelő egybehangzó véleménye. A korábbi
időszakokban egy-egy adat híre sokszor csak napok vagy hetek múlva jutott el más
madarászokhoz, így a megfigyelő nagyon sokszor csak egyedül látta a madarat, és ha nem
tudta azt lefényképezni, akkor bizony nem nagyon voltak meg a hitelesíthetőség feltételei.
Ugyancsak a gyors információcsere eszköze a számítógép, pontosabban az internet.
Segítségével akár már a megfigyelést követő órákban vagy percekben fent lehet a világháló
megfelelő oldalain az adat vagy a madárról készült kép, kétes esetben gyors segítséget is lehet
kérni akár a világ más részén élő, de az adott fajt jól ismerő madarászoktól. Ugyanakkor az
internet nyújtotta azon lehetőség sem elhanyagolható, hogy a madarászok a számukra létesült
számos terepmadarász honlap segítségével továbbfejleszthetik terepi ismereteiket, gyors
információkat szerezhetnek a szomszédos vagy Európa más országaiban aktuálisan
felbukkanó ritka fajokról, egyes fajok invázióiról vagy a szokásosnál nagyobb mértékű
előfordulási gyakoriságáról, ami azért fontos, mert ezek az inváziók vagy beáramlási
hullámok a Kárpát-medencét is elérhetik, és ezekről előzetes információkkal rendelkezve,
jobban oda lehet figyelni az adott faj előfordulásaira. Végül, de nem utolsósorban meg kell
említenünk a digitális fényképezés, illetve az úgynevezett ’digiscoping’ technika nyújtotta
lehetőségeket. Korábban egy-egy megfigyelt ritka madárról csak nagyon nehezen lehetett
bizonyító fényképfelvételeket készíteni, hiszen a madárfényképezéshez drága és nehéz
felszerelésre volt szükség, s ezzel csak kevesen rendelkeztek, arról nem is beszélve, hogy egy
ilyen felszerelést a madarászok nem cipelnek magukkal minden madarászútjuk során. Az akár
zsebben elférő kis digitális fényképezőgépek – egy állványos távcsővel kombinálva – azonban
megoldották ezt a problémát. A kompakt digitális fényképezőgéppel a távcső

0,5
0

1974-1989

1990-2005

periódusok

szemlencséjébe fotózva megörökíthető a látott madár. Az így készült képek minősége persze
sokszor nem a legtökéletesebb, de megfelelő távcső- és fényképezőgép-típusok párosítása és
megfelelő adapter alkalmazása révén meglepően szép képeket is lehet így készíteni. Az így
készült digitális képek mindenesetre alkalmasak a ritka fajok előfordulásainak a
dokumentálására és az előfordulás bizonyítására. Az utóbbi években a ritka fajok
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előfordulásainak becslésem szerint már kb. 80%-áról készült valamiféle bizonyító digitális
fényképfelvétel.
Ha megvizsgáljuk a Magyar Madártani Egyesület 1974-es megalakulását megelőző és az
azt követő harminckét évet (6. ábra), akkor ugyancsak azt látjuk, hogy az egyes azonos
hosszúságú (az ábrán tizenhat évig tartó) időszakokban az adott szakaszban kimutatott faunára
új madárfajok száma az évek előrehaladtával jelentősen nőtt. Míg az 1942-től 1957-ig tartó
időszakban, tehát nagyjából a II. világháború és az azt követő újjáépítés, illetve a kommunista
diktatúra időszakában csak négy faunára új faj került elő hazánkban, addig 1958 és 1973
között a faunára új fajok száma ennek majdnem kétszerese (hét új faj) volt, a Magyar
Madártani Egyesület 1974-es megalakulása utáni tizenhat évben pedig ez a szám ismét
megkétszereződött: 1974 és 1989 között újabb tizennégy faunára új madárfaj került elő
hazánkban. A rendszerváltás utáni tizenhat év során kimutatott faunára nézve új madárfajok
száma pedig a megelőző tizenhat évhez képest több mint két és félszeresére nőtt: 1990 és
2005 között már harmincnyolc új faj került elő hazánkban. Mivel itt azonos hosszúságú
periódusok összehasonlításáról van szó, az évente kimutatott új fajok száma is ugyanilyen
arányú emelkedést mutat, azaz míg 1942 és 1957 között ez a szám 0,25 faj/év, addig 1958 és
1973 között már 0,44 faj/év, 1974 és 1989 között 0,88 faj/év (ez felel meg a több mint száz
éves átlagnak), 1999 és 2005 között pedig már 2,38 faj/év volt.

4.1.2. A faunára új madárfajok
rendszertani kategóriánkénti megoszlása
A hazánk mai területén előfordult madárfajokat rendszertani kategóriánként vizsgálva (7.
ábra) azt látjuk, hogy a 2006-ig előfordult 395 madárfaj közül 142 (36%) a verébalakúak
rendjébe (Passeriformes), azaz az énekesmadarak közé tartozik. E 142 énekesmadárfaj közül
22 (a rend nálunk előforduló fajainak 16%-a) a Magyar Madártani Egyesület 1974-es
magalakulását követően került elő új fajként hazánkban, 1898 és 1973 között kilenc (a rend
nálunk előforduló fajainak 6%-a) faunára új énekesmadár került nálunk elő, a többi 111 (a
rend nálunk előforduló fajainak 78%-a) énekesmadárfaj pedig rendszeresen előforduló
fészkelő vagy átvonuló, illetve telelő faj. A hazai madárfaunában a második legjelentősebb
rend a lilealakúak rendje (Charadriiformes), a hazai faunalistában szereplő fajok közül 90
madárfaj (23%) tartozik ebbe a rendbe, közülük 20 (a rend nálunk előforduló fajainak 22%-a)
1974 után került elő új fajként hazánkban, 1898 és 1973 között pedig tíz faunára új faj (a rend
nálunk előforduló fajainak 11%-a) került ki a lilealakúak (partimadarak, sirályok, csérek)
közül. A hazai madárfauna harmadik legnépesebb csoportja a lúdalakúak rendje
(Anseriformes), a 395 hazánkban előfordult madárfaj közül 45 (11%) tartozik ebbe a
csoportba, közülük kilenc faj (a rend nálunk előforduló fajainak 20%-a) 1974 után, öt faj (a
rend nálunk előforduló fajainak 11%-a) pedig 1898 és 1973 között fordult elő faunára nézve
új fajként Magyarországon. Érdemes még megemlíteni a vágómadár-alakúak rendjét
(Accipitriformes), bár 1974 óta nem volt olyan faunára új madárfaj, amely ebbe a csoportba
tartozott volna. A hazai fauna 7%-a (26 madárfaj) tartozik a vágómadarak (Accipitriformes)
közé. A többi rend ezeknél kisebb arányban részesedik a hazai faunából, közülük a
galambalakúak (Columbiformes), a kakukkalakúak (Cuculiformes), a bagolyalakúak
(Strigiformes) és a sarlósfecske-alakúak (Apodiformes) rendjébe tartozó fajok között van
néhány olyan, amelyek 1974 óta kerültek elő új fajként hazánkban.
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7. ábra: A hazai madárfauna fajainak rendenkénti megoszlása
(az 1974 után megjelent faunára új fajokat más szín jelzi)
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Ha a hazánkban 1898 és 2006 között faunára új fajként előfordult madárfajok
rendszertani kategóriánként (rendenként) való megoszlását vizsgáljuk (8. ábra), akkor azt
látjuk, hogy az új fajok között is a hazánkban legnépesebb három rendbe tartozó madárfajok
vannak a legtöbben. Ez tulajdonképpen nem meglepő, hiszen a rendeket tekintve Európában
is hasonló a fajok aránya. A 92 faunára új faj közül 31 madárfaj (34%) tartozik a
verébalakúak (Passeriformes), 30 faj (33%) a lilealakúak (Charadriiformes) és 14 faj (15%) a
lúdalakúak (Anseriformes) közé. A faunára új fajok között a lúdalakúak (Anseriformes)
aránya szignifikánsan nem különbözik (χ2=1,33410, P>0,05) az e rendhez tartozó összes
fajnak a hazai fauna egészéhez viszonyított arányától. Ugyanez mondható el az
énekesmadarakról is, azaz a verébalakúak (Passeriformes) faunára új fajainak aránya sem
különbözik szignifikánsan (χ2=0,20295, P>0,05) az e rendhez tartozó összes fajnak a hazai
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8. ábra: A faunára új madárfajok rendenkénti megoszlása
Magyarországon (1898-2006)
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madárfauna egészéhez viszonyított arányától. Az új fajok között a lilealakúak
(Charadriiformes) aránya (33%) viszont jóval meghaladja az e rend fajainak a teljes faunához
viszonyított arányát (23%), és ez az eltérés statisztikailag is szignifikáns (χ2=5,04669,
P<0,05). Ennek az lehet az oka, hogy a hazai terepmadarászok elsősorban olyan vizes
élőhelyeken madarásznak, ahol a partimadarak, a sirályok és a csérek jellemzően nagy
számban fordulnak elő, illetve az e csoportba tartozó madárfajok egyébként is a madarászok
tevékenységének kedvelt alanyai. Ezért nem véletlen, hogy e fajok közül – a rend teljes
madárfaunához viszonyított arányán felül – jóval több új faj kerül ki.
Ha a faunára új fajok rendenkénti megoszlását a Magyar Madártani Egyesület
megalakulását megelőző (9. ábra) és az azt követő (10. ábra) harminchárom évben vizsgáljuk,
akkor azt találjuk, hogy a magyar madárfaunában legnagyobb fajszámmal rendelkező három
rend – lúdalakúak (Anseriformes), lilealakúak (Charadriiformes) és verébalakúak
(Passeriformes) – fajainak a faunára új fajok közötti aránya az 1941 és 1973 közötti
időszakban nem különbözik szignifikánsan (2. táblázat) e rendek fajszámának a teljes hazai
madárfaunához viszonyított arányaitól. Az e három rendhez tartozó faunára új fajok 1974 és
2006 közötti arányait vizsgálva a lúdalakúak (Anseriformes) és a verébalakúak
(Passeriformes) faunára új fajok közötti aránya esetében nem találunk szignifikáns
különbséget e két rend fajainak a teljes madárfaunához viszonyított arányaitól (2. táblázat).

Lúdalakúak
Anseriformes
Lilealakúak
Charadriiformes
Verébalakúak
Passeriformes

1941–1973

1974–2006

χ2=2,73418; P>0,05

χ2=1,21455; P>0,05

χ2=0,75896; P>0,05

χ2=5,3211; P<0,05

χ2=0,17035; P>0,05

χ2=0,27072; P>0,05

2. táblázat: Három madárrend faunára új fajai arányának és az adott rend fajainak a teljes
madárfaunában való arányának az összehasonlítása során elvégzett statisztikai próbák
eredményeinek összefoglalása
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9. ábra: A faunára új madárfajok rendenkénti
megoszlása 1941-től 1973-ig
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10. ábra: A faunára új madárfajok rendenkénti megoszlása
1974-től 2006-ig
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Az 1974 és 2006 közötti időszakban előfordult faunára új fajok között a lilealakúak
(Charadriiformes) viszont szignifikánsan (χ2=5,32110; P<0,05) nagyobb arányban vannak
képviselve, mint a rend összes fajának a teljes hazai madárfaunához viszonyított aránya. Ha
az e három madárrendhez tartozó faunára új fajok rendenkénti arányát a két időszakban
(1941–1973 és 1974–2006) egymással hasonlítjuk össze, tulajdonképpen nem találunk
szignifikáns különbséget a faunára új énekesmadarak (Passeriformes) (χ2=0,13061; P>0,05)
és a partimadarak (Charadriiformes) (χ2=0,14286; P>0,05) arányában. 1941 és 1973 között az
új fajok 42%-a volt énekesmadár (Passeriformes), 33%-a pedig a lilealakúak
(Charadriiformes) közé tartozott, míg az 1974 és 2006 között előkerült új fajok 39%-a
tartozott az énekesmadarak (Passeriformes) és 35%-a a lilelakúak (Charadriiformes) közé. A
faunára új fajok összetételében az egyetlen jelentős különbség, hogy lúdalakúak
(Anseriformes) közé tartozó madár 1941 és 1973 között új fajként nem fordult elő hazánkban,
1974 és 2006 között viszont az új madárfajok 16%-a ehhez a rendhez tartozott.
Az egyes rendszertani kategóriákhoz tartozó faunára új madárfajok arányának az
előzőekben tett összehasonlítása annyiban talán egy kicsit sántít, hogy bár két egyenlő
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11. ábra: A faunára új madárfajok rendenkénti megoszlása
az 1974 előtti 36 új faj esetében
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12. ábra: A faunára új madárfajok rendenkénti megoszlása
az 1974 utáni 36 új faj esetében
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hosszúságú időszak – az 1974 előtti és az az utáni harminchárom-harminchárom év – került
ily módon összevetésre, de az 1941 és 1973 közötti időszakban csak nagyon kevés, tizenkét
faunára új madárfaj bukkant fel hazánkban, míg a Magyar Madártani Egyesület
megalakulását követő harminchárom évben ötvenhat. Ezért talán árnyaltabb képet kaphatunk
az új madárfajok rendenkénti megoszlásának az 1974 előtti és utáni összehasonlítása során, ha
nem azonos hosszúságú időszakokat, hanem azonos számú új fajt hasonlítunk össze. Ezt úgy
tudjuk megtenni, ha az 1974 előtt (az 1898 és 1973 közötti hetvenhat évben) hazánkban új
fajként megkerült harminchat madárfaj rendszertani kategóriánkénti megoszlását (11. ábra) az
1974 után (az 1974 és 1997 közötti huszonnégy évben) új fajként előfordult harminchat faj
rendszertani kategóriánkénti megoszlásával (12. ábra) vetjük össze. A magyar madárfaunában
legnagyobb fajszámmal rendelkező három rend – lúdalakúak (Anseriformes), lilealakúak
(Charadriiformes) és verébalakúak (Passeriformes) – fajainak a faunára új fajok közötti
aránya sem az 1974 előtt előfordult utolsó harminchat faunára új faj, sem pedig az 1974 után
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Lúdalakúak
Anseriformes
Lilealakúak
Charadriiformes
Verébalakúak
Passeriformes

1974 előtti utolsó
harminchat faunára új
madárfaj

1974 utáni első
harminchat faunára új
madárfaj

χ2=0,22226; P>0,05

χ2=0,0028; P>0,05

χ2=0,51012; P>0,05

χ2=3,63391; P>0,05

χ2=1,87441; P>0,05

χ2=0,51106; P>0,05

3. táblázat: Három madárrend faunára új fajai arányának és az adott rend fajainak a teljes
madárfaunában való arányának az összehasonlítása során elvégzett statisztikai próbák
eredményeinek összefoglalása
előfordult első harminchat új faj között nem különbözik szignifikánsan (3. táblázat) az e
rendek fajszámának a teljes hazai madárfaunához viszonyított arányaitól. Ha az e három
madárrendhez tartozó faunára új fajok rendenkénti arányát az 1974 előtt és az 1974 után
előfordult harminchat új madárfaj vonatkozásában egymással hasonlítjuk össze, akkor nem
találunk szignifikáns különbséget a faunára új lúdalakúak (Anseriformes) (χ2=0,23226;
P>0,05) és a lilealakúak (Charadriiformes) (χ2=1,24615; P>0,05) két időszakbeli arányában.
A lilealakúak (Charadriiformes) esetében azt látjuk, hogy az 1974 előtt hazánkban új fajként
előfordult harminchat madárfaj között az e rendbe tartozók aránya 28% volt, az 1974 után új
fajként előfordult első harminchat madárfaj között ez az arány viszont 36%. Ennek a nagynak
tűnő, de mégsem szignifikáns (χ2=1,24615; P>0,05) különbségnek az lehet az oka, hogy a
Magyar Madártani Egyesület megalakulása után a terepi madarászat mint hobbi egyre
elterjedtebbé vált, a madarászok a terepbejárásaik, kirándulásaik során viszont főleg a vizes
élőhelyeket részesítették előnyben, alighanem azért, mert e területeken rövid idő alatt nagy
mennyiségű madarat lehetett megfigyelni, ráadásul ezeken az élőhelyeken a fajösszetétel is
változatos és a megfigyelés is elég könnyű. Az énekesmadaraknál (Passeriformes) viszont azt
látjuk, hogy az 1974 után faunára új fajként előfordult első harminchat madárfaj között
szignifikánsan (χ2=5,33333; P<0,05) nagyobb arányban vannak képviselve a verébalakúak
(Passeriformes) közé tartozó fajok, mint az 1974 előtti utolsó harminchat faunára új madárfaj
között: az 1974 előtt hazánkban új fajként előfordult madárfajok között az énekesmadarak
(Passeriformes) aránya 25% volt, míg az 1974 után új fajként előfordult első harminchat
madárfaj között ez az arány 42%. A különbség azzal magyarázható, hogy a század első
felében az ornitológusok sokkal inkább puskával járták a területeket és vadásztak, aminek
során természetesen a nagyobb testű, a vadászat szempontjából jelentősebb madárfajok
nagyobb arányban kerültek puskavégre, mint az apró énekesmadarak, a Magyar Madártani
Egyesület 1974-es megalakulását követően viszont a madárgyűrűzés öltött egyre nagyobb
méreteket, e tevékenység célcsoportja viszont éppen az énekesmadarak, s bár ekkor sem
minden új énekesmadárfaj a gyűrűzés során került meg hazánkban, mégis a gyűrűzés nagy
mértékben hozzájárult ahhoz, hogy ebben az időszakban a faunára új madárfajok között a
korábbi időszaknál magasabb legyen az énekesmadarak aránya.
Ha eltekintünk attól a finomítástól, hogy azonos hosszúságú időszakokat (de eltérő
számú új fajt) vagy azonos számú új fajt (de eltérő hosszúságú időszakokat) vessünk össze,
akkor egyszerűen összehasonlíthatjuk a tárgyalt időszakban (1898 és 2006 között) az 1974
előtt és az 1974 után hazánkban előfordult új fajok rendenkénti megoszlását. Az 1974 után
Magyarország mai területén előfordult faunára új madárfajok között a lúdalakúak
(Anseriformes) közé tartozó fajoknak az ebben az időszakban előfordult összes faunára új
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fajhoz viszonyított aránya nem különbözik szignifikánsan (χ2=1,15207; P>0,05) az e rendhez
tartozó új fajoknak az 1974 előtti időszakban megjelent faunára új fajok közötti arányától.
Ugyanígy a lilealakúak (Charadriiformes) rendjéhez tartozó új fajok esetében sem találunk
szignifikáns különbséget (χ2=1,75824; P>0,05) a két időszakban az e csoporthoz tartozó
fajoknak az adott időszakban előfordult valamennyi új fajhoz viszonyított arányai között. Az
énekesmadarak (Passeriformes) esetében viszont a statisztikai elemzés azt mutatja, hogy az
1974 és 2006 közötti időszakban előfordult faunára új madárfajok között szignifikánsan
(χ2=6,09524; P<0,05) nagyobb arányban vannak képviseltetve a verébalakúak, mint az 1898
és 1973 közötti időszakban hazánkban előfordult új fajok között. Ennek lehetséges
magyarázatát az előző bekezdésben már megpróbáltam megadni.

4.1.3. A faunára új madárfajok faunaelemenkénti megoszlása
A Magyar Madártani Egyesület 1974-es megalakulása óta eltelt időszak faunára nézve új
madárfajainak faunaelemenkénti besorolását a 4. táblázat tartalmazza. Az egyes fajok
faunaelemenkénti besorolásánál VOOUS (1962) és LEGÁNY (1988) munkáit vettem alapul. Az
1898 és 2006 között Magyarországon faunára új fajként megjelent madárfajok
faunaelemenkénti csoportosítását megvizsgálva (13. ábra) azt látjuk, hogy a fajösszetétel
meglehetősen változatos, hiszen az ezen időszak alatt előkerült 92 új faj összesen húsz
13. ábra: A faunára nézve új madárfajok faunaelemenkénti megoszlása
Magyarországon (1898-2006)
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különböző faunatípusba tartozik. Az új fajok közül legtöbb, szám szerint huszonegy (23%)
arktikus faunaelem. Az ebbe a faunatípusba tartozó madárfajok a magas északi tundrákon
elterjedtek, és mivel a tundraövezet cirkumpolárisan Eurázsiában és Észak-Amerikában is
jelen van, így az e faunatípusba tartozó fajok között is vannak észak-európai, ázsiai (északszibériai) és észak-amerikai eredetű madárfajok. E fajok Kárpát-medencébe kerülésének
módja nem a faunatípusba tartozással függ össze. Ezen arktikus faunalemek közül az Észak-
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paleomontán
európai
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A faunatípusba
tartozó új
madárfajok
száma 1974 óta
1
2
1
1
1
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mediterrán
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2
1
2
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4

4
2
2
1

A faunatípusba tartozó új fajok Magyarországon
(csak az A és a C kategóriába tartozó fajok)
Loxia leucoptera
Acrocephalus agricola, Carpodacus erythrinus
Montifringilla nivalis
Phylloscopus bonelli
Larus marinus
Polysticta stelleri
Pluvialis dominica, Pluvialis fulva
Calidris pusilla, Calidris fuscicollis, Calidris bairdii
Calidris melanotos, Micropalama himantopus
Tryngites subruficollis, Limnodromus scolopaceus
Sterna paradisaea
Anas carolinensis, Anas discors
Aythya collaris, Aythya affinis
Charadrius vociferus, Phalaropus tricolor
Larus pipixcan, Larus delawarensis
Streptopelia orientalis, Glaucidium passerinum
Phylloscopus proregulus, Phylloscopus inornatus
Phylloscopus schwarzi, Phylloscopus fuscatus
Emberiza leucocephalos, Emberiza pusilla
Anthus richardi, Motacilla citreola
Apus pallidus, Sylvia cantillans
Monticola solitarius
Hoplopterus spinosus, Clamator glandarius
Apus melba, Hirundo daurica, Cisticola juncidis
Oenanthe deserti, Cettia cetti
Sylvia melanocephala, Emberiza melanocephala
Larus ichthyaetus, Larus genei
Chettusia leucura, Oenanthe isabellina
Charadrius leschenaultii
Anser indicus, Branta canadensis
Alopochen aegyptiacus, Oxyura jamaicensis

4. táblázat: Az 1974 óta Magyarországon kimutatott faunára nézve új madárfajok
faunatípusonkénti besorolása
Európából származó fajokhoz – pehelyréce (Somateria mollissima), laposcsőrű víztaposó
(Phalaropus fulicarius), jeges sirály (Larus hyperboreus), sarki csér (Sterna paradisaea),
sarkantyús sármány (Calcarius lapponicus) – hasonló módon juthatnak el hozzánk az északatlanti faunaelemként számon tartott nagy halfarkas (Stercorarius skua), dolmányos sirály
(Larus marinus) és alka (Alca torda) kóborló példányai, de hasonló úton kerül a Kárpátmedencébe a kozmopolita kenti csér is (Sterna sandvicensis), sőt az arktikus faunaelemek
közé tartozó észak-szibériai Steller-pehelyréce (Polysticta stelleri) és fecskesirály (Larus
sabini) is valószínűleg hozzánk közvetlenül Észak-Európából jut el. Az arktikus faunaelemek
közé tartozó észak-amerikai fajok – amerikai pettyeslile (Pluvialis dominica), kis partfutó
(Calidris pusilla), Bonaparte-partfutó (Calidris fuscicollis), Baird-partfutó (Calidris bairdii),
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vándorpartfutó (Calidris melanotos), töcspartfutó (Micropalama himantopus), cankópartfutó
(Tryngites subruficollis), hosszúcsőrű cankógoda (Limnodromus scolopaceus), sarki sirály
(Larus glaucoides) – viszont a faunára új fajok között szintén jelentős arányban – tíz faj
(11%) – magukat képviseltető nearktikus fajokhoz – zöldszárnyú réce (Anas carolinensis),
kékszárnyú réce (Anas discors), örvös réce (Aythya collaris), búbos réce (Aythya affinis),
ékfarkú lile (Charadrius vociferus), sárgalábú cankó (Tringa flavipes), Wilson-víztaposó
(Phalaropus tricolor), prérisirály (Larus pipixcan), gyűrűscsőrű sirály (Larus delawarensis) –
hasonlóan jut át az Atlanti-óceánon és kerül Európába, illetve tovább Közép-Európába.
Ugyanakkor a jeges búvár (Gavia immer) – bár nearktikus faunaelem – valószínűleg ÉszakEurópából jut el hozzánk az észak-atlanti és az arktikus faunalemek közé tartozó Európában
fészkelő fajokhoz hasonlóan. Ha az arktikus faunaelemeknek a faunára új fajok közötti
arányát (23%) az e faunaelemeknek a teljes faunából való részesedéséhez (12%) viszonyítjuk,
akkor azt találjuk, hogy a faunára új fajok között igen erősen szignifikánsan (χ2=11,19151;
P<0,001) magasabb az arktikus elemek száma, mint a teljes faunában. Ennek az lehet az oka,
hogy az eurázsiai arktikus fajokon túl az utóbbi időben számos – kilenc – észak-amerikai
eredetű arktikus madárfajt sikerült Magyarországon kimutatni (ez a faunára új arktikus
madárfajok 43%-a), illetve az új fajok között a teljes fauna legnagyobb hányadát (26%)
képviselő palearktikus fajok mindössze csak két fajjal képviseltetik magukat (2%), miáltal az
új fajok között igen jelentős arányeltolódás jön létre az arktikus fajok javára, amelyek
egyébként a teljes faunában a második leggyakoribb (12%) faunatípust képviselik. A faunára
új fajok között ugyancsak igen erősen szignifikánsan (χ2=25,92011; P<0,001) magasabb a
nearktikus madárfajok aránya (11%) az e faunatípushoz tartozó fajok teljes faunában képviselt
arányához (3%) viszonyítva. Erre egyszerű a magyarázat, valamennyi hazánkban előfordult
nearktikus madárfaj szerepel az itt tárgyalt 1898 és 2006 közötti időszakban előkerült faunára
új fajok között, 1898 előtt nearktikus madárfaj nem volt a magyar faunában (azaz a teljes
faunában lévő nearktikus madárfajok mindegyike szerepel a faunára új fajok között is).
Az 1898 és 2006 között hazánkban előfordult faunára új fajok közül kilenc (10%) az
indiai-afrikai faunaelemek közé tartozik. Az ebbe a faunatípusba tartozó fajok közül azonban
csak a zátonykócsag (Egretta gularis) származik Afrikából – illetve a kék fú (Porphyrio
porphyrio) valószínűleg Délnyugat-Ázsiából –, a többi ide tartozó madárfaj – pásztorgém
(Bubulcus ibis), dögkeselyű (Neophron percnopterus), héjasas (Hieraaetus fasciatus), balkáni
gerle (Streptopelia decaocto), havasi sarlósfecske (Apus melba), vörhenyes fecske (Hirundo
daurica) és szuharbújó (Cisticola juncidis) – a Kárpát-medencébe a mediterrán térségből jut
el. Természetesen úgyszintén a Mediterráneumból érkeznek hozzánk a mediterrán
faunaelemek közé tartozó madárfajok – az Eleonóra-sólyom (Falco eleonorae), a halvány
sarlósfecske (Apus pallidus), a balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus), a kalandrapacsirta
(Melanocorypha calandra), a déli hantmadár (Oenanthe hispanica), a halvány geze
(Hippolais pallida) és a bajszos poszáta (Sylvia cantillans) – is, amelyek szintén jelentősnek
mondható arányt – hét faj (8%) – képviselnek a tárgyalt időszakban megjelent faunára új
madárfajok között. A turkesztáni-mediterrán faunaelemek közé tartozó faunára új hat
madárfaj (7%) jó része – kis héja (Accipiter brevipes), szikipacsirta (Calandrella
brachydactyla), berki poszáta (Cettia cetti), kucsmás poszáta (Sylvia melanocephala) és
kucsmás sármány (Emberiza melanocephala) – is a Mediterráneumból kerül Magyarországra,
egyedül csak a sivatagi hantmadár (Oenanthe deserti) kivétel talán, mert bár a nálunk
előfordult példány alfaját nem sikerült megállapítani, lehetséges, hogy az inkább az ázsiai
költőterületek felől érkezett hozzánk. Ugyancsak mediterrán eredetű a két etiópiai
faunaelemek közé tartozó faunára új madárfajunk, a tüskés bíbic (Hoplopterus spinosus) és a
pettyes kakukk (Clamator glandarius) is. Az indiai-afrikai faunatípusba tartozó
madárfajoknak a faunára új fajok közötti aránya (10%) igen erősen szignifikánsan
(χ2=14,20753; P<0,001) magasabb, mint az e faunatípusba tartozó madárfajok teljes faunához
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viszonyított aránya (3%). A teljes faunában mutatkozó arányukhoz (3%) viszonyítva a
mediterrán faunaelemek aránya (8%) úgyszintén szignifikánsan (χ2=6,52486; P<0,05)
magasabb a faunára új fajok között. Mindennek az az oka, hogy az utóbbi száz évben – talán a
20. század első felében és végén tapasztalható felmelegedés következtében – került elő
hazánkban jelentős számú Mediterráneumból származó faunára új madárfaj (a mediterrán
faunaelemeken kívül az indiai-afrikai faunatípusba tartózó nálunk előforduló fajok is a
mediterrán térségből származnak), azaz a teljes faunában lévő e két faunatípushoz tartozó
fajok nagy része (67%) a faunára új fajok között is szerepel. A turkesztáni-mediterrán
faunaelemek új fajok közötti aránya (7%) nem különbözik szignifikánsan (χ2=1,86899;
P>0,05) az e faunatípusba tartozó madárfajok teljes faunában mutatkozó arányától (4%), ami
arra utal, hogy a turkesztáni-mediterrán faunaelemek közé tartozó fajok – bár sok közéjük
tartozó faunára új faj került elő a 20. században hazánkban – már korábban is jelen voltak a
magyar faunában.
A tárgyalt időszakban (1898–2006) előfordult faunára új madárfajok között jelentős
arányt – kilenc faj (10%) – képviselnek még a szibériai faunaelemek. Közülük a szibériai
füzikefajok – királyfüzike (Phylloscopus proregulus), vándorfüzike (Phylloscopus inornatus),
vastagcsőrű füzike (Phylloscopus schwarzi) és barna füzike (Phylloscopus fuscatus) –,
valamint a fenyősármány (Emberiza leucocephalos) és a keleti gerle (Streptopelia orientalis)
ténylegesen Szibériából kerülnek Közép-Európába, a terekcankó (Xenus cinereus), a
törpekuvik (Glaucidium passerinum) és valószínűleg a törpesármány (Emberiza pusilla)
viszont európai fészkelőterületükről jutnak el hozzánk. Ugyancsak európai
fészkelőterületükről kerülnek Magyarországra a szibériai-kanadai faunaelemek közé tartozó
gatyáskuvik (Aegolius funereus) és nagy pirók (Pinicola enucleator) is. A szibériai
faunaelemek közé tartozó madárfajok faunára új fajok közötti aránya (10%) nem különbözik
szignifikánsan (χ2=3,10478; P>0,05) az e faunatípushoz tartozó összes hazánkban előfordult
faj teljes faunához viszonyított arányától (6%). Ennek az a magyarázata, hogy a hazai
faunában mindig is voltak olyan szibériai faunatípusba tartozó fajok, amelyek többé-kevésbé
rendszeres átvonulók vagy fészkelők nálunk, és az utóbbi száz évben semmilyen jelentős
éghajlati változás nem történt, amelynek következtében a Szibéria felől érkező kóborló fajok
száma jelentősen megnőtt volna Közép-Európában. Igaz az utóbbi években több szibériai
füzikefaj (Phylloscopus spp.) is megkerült hazánkban faunára új fajként, ezek száma azonban
a Magyarországon már addig is előforduló szibériai faunaelemek közé tartozó fajokhoz képest
úgy tűnik nem volt nagyon jelentős.
Ha megvizsgáljuk a hazai fauna jelentős hányadát alkotó palearktikus (26%), holarktikus
(9%) és európai (8%) fajoknak a faunára új fajok közötti arányát, akkor azt látjuk, hogy az új
fajok között az e faunatípusokba tartozó madárfajok csak elenyésző számban vannak jelen. Az
1898 és 2006 közötti időszakban hazánkban kimutatott faunára új madárfajok között csak két
(2%) palearktikus és egy-egy (1-1%) holarktikus és európai faunatípusba tartozó madárfaj
volt. Mindezt statisztikailag is megvizsgálva azt találjuk, hogy a faunára új fajok között a
palearktikus fajok igen erősen szignifikánsan (χ2=26,86179; P<0,001), a holarktikus fajok
erősen szignifikánsan (χ2=7,42971; P<0,01), az európai fajok pedig szignifikánsan
(χ2=5,55214; P<0,05) alacsonyabb számban vannak jelen az adott faunatípushoz tartozó
fajoknak a teljes faunában képviselt arányához viszonyítva. Ennek nyilvánvalóan az az oka,
hogy az ezekhez a faunatípusokhoz tartozó madárfajok jelentős része hazánkban rendszeres
fészkelő vagy átvonuló faj, illetve az ide tartozó ritkább kóborló fajok is Európában költenek,
így a hazai faunának ezek a kóborlók a 19. század folyamán már tagjaivá váltak, azaz az
újabban felbukkant faunára új fajok között ilyen fajok csak nagyon kis számban lehetnek. Az
1898 és 2006 közötti időszakban faunára új madárfajok között a palearktikus faunatípusba
tartozó fajok a rozsdás nádiposzáta (Acrocephalus agricola) és a karmazsinpirók (Carpodacus
erythrinus), míg a Bonelli-füzike (Phylloscopus bonelli) az európai faunatípusba, a szalagos
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keresztcsőrű (Loxia leucoptera) pedig a holarktikus fajok közé tartozik (de természetesen
utóbbi is európai költőterületéről kerül a Kárpát-medencébe).
Ha a faunára új fajok faunaelemenkénti megoszlását a Magyar Madártani Egyesület
megalakulását megelőző (14. ábra) és az azt követő (15. ábra) harminchárom évben
vizsgáljuk, akkor azt találjuk, hogy a faunára új fajok az 1974-et megelőző harminchárom
évben csak hét faunatípusba tartoztak, az 1974-et követő harminchárom évben viszont jóval
változatosabb összetételű az új fajok köre: az 1974 után előkerült ötvenhat faunára új
madárfaj tizennyolc különböző faunatípusba tartozik. Míg az 1974 előtti harminchárom évben
csak két (17%) arktikus faunaelemek közé tartozó faunára új faj került elő hazánkban, addig
az 1974 utáni harminchárom évben már tizenegy (20%). Ez utóbbi tizenegy faj közül nyolc
(73%) az észak-amerikai arktikus tájakról származó partimadár, így a különbség
egyértelműen annak tudható be, hogy az utóbbi időben egyre inkább hozzáférhetővé váltak
nálunk is jó minőségű és nagy teljesítményű távcsövek, illetve megfelelő részletességű és
nagyon jó határozókönyvek, amelyek segítségével e fajok pontosan meghatározhatók (nem
kizárt, hogy korábban is előfordulhattak ezek az észak-amerikai partimadarak nálunk, de
14. ábra: A faunára új madárfajok faunaelemenkénti megoszlása
1941-től 1973-ig
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15. ábra: A faunára új madárfajok faunaelemenkénti megoszlása
1974-től 2006-ig
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a megfelelő eszközök és e más kontinensen fészkelő madarakra vonatkozó jó fajismeret híján
lévő akkori madarászok figyelmét elkerülték). Ugyanez a magyarázata annak a jól látható
különbségnek is, hogy míg az 1974 előtti harminchárom évben csak egy (8%) nearktikus
madárfaj került elő új fajként nálunk, addig az 1974 utáni harminchárom évben már nyolc
(14%). Feltűnő különbség még a két időszak között, hogy míg az 1974-et követő
harminchárom évben a szibériai faunaelemek közé tartozó madárfajok közül nyolc (14%)
faunára új faj került elő Magyarországon, addig az 1974-et megelőző harminchárom évben
egy sem. A magyarázat egyszerű, az 1974-et követő időszakban megkerült szibériai fajok
közül hat (75%) gyűrűzés során befogott énekesmadár, a Magyar Madártani Egyesület
megalakulását megelőző időszakban viszont Magyarországon szervezett és nagyobb
mennyiségi eredményeket felmutató gyűrűzés alig volt, a szibériai faunaelemek közé tartozó
más fajok pedig rendszeresek nálunk, így azok már a 19. században bekerültek a hazai
faunajegyzékbe.
16. ábra: A faunára új madárfajok faunaelemenkénti megoszlása
az 1974 előtti 36 új faj esetében
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17. ábra: A faunára új madárfajok faunaelemenkénti megoszlása
az 1974 utáni 36 új faj esetében
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Az egyes faunatípusokhoz tartozó faunára új madárfajok arányának az előzőekben tett
összehasonlítása során két egyenlő hosszúságú időszak – az 1974 előtti és az az utáni
harminchárom-harminchárom év – került összevetésre, de az 1941 és 1973 közötti időszakban
csak nagyon kevés, mindössze tizenkét faunára új madárfaj bukkant fel hazánkban, míg a
Magyar Madártani Egyesület megalakulását követő harminchárom évben ötvenhat. Ezért
talán árnyaltabb képet kaphatunk a faunára új madárfajok faunatípusonkénti megoszlásának
az 1974 előtti és utáni összehasonlítása során, ha nem azonos hosszúságú időszakokat, hanem
azonos számú új fajt hasonlítunk össze, azaz ha az 1974 előtt (az 1898 és 1973 közötti
hetvenhat évben) hazánkban új fajként megkerült harminchat madárfaj faunatípusonkénti
megoszlását (16. ábra) az 1974 után (az 1974 és 1997 közötti huszonnégy évben) új fajként
előfordult harminchat faj faunatípusonkénti megoszlásával (17. ábra) vetjük össze. Az
összehasonlítás során azt látjuk, hogy míg az 1974 előtti utolsó harminchat faunára új faj
között tíz (28%) tartozik az arktikus faunaelemek közé, addig az 1974 utáni harminchat új faj
közül csak négy (11%). Ez az eredmény ellentmondani látszik az 1974 előtti és az 1974 utáni
harminchárom-harminchárom év összehasonlítása során az arktikus fajokra kapott
eredményekkel, ahol az 1974 utáni időszakban a megelőző időszakhoz képest több arktikus
madárfaj volt a faunára új fajok között. Az eltérő eredményeknek az a magyarázata, hogy az
1974 utáni első harminchat faunára új madárfaj 1974 és 1997 között került meg
Magyarországon, és éppen az ez utáni időszakban mutattak ki jelentős számú (hét, köztük öt
észak-amerikai) arktikus fajt a hazai faunában, amelyek az ebben a bekezdésben szereplő
összehasonlításban nem, az előző bekezdésben részletezettben viszont szerepelnek. A
szibériai faunatípusba tartozó fajok közül az 1974 előtti utolsó harminchat faunára új faj
között csak egyet (3%) – terekcankó (Xenus cinereus) – találunk, az 1974 utáni első
harminchat faunára új madárfaj között viszont már hatot (17%). E hat faunára új szibériai
faunatípusba tartozó madárfajból négy (67%) – két füzike- (Phylloscopus spp.) és két
sármányfaj (Emberiza spp.) – madárgyűrűzés során került meg, így magyarázatként azt
mondhatjuk, hogy a Magyar Madártani Egyesület 1974-es megalakulása után szervezetté váló
és a gyűrűzött madarak mennyiségében az előző időszakot messze meghaladó gyűrűzési
aktivitásnak köszönhető ez a növekedés. Még egy feltűnő különbség látható a két ábra között:
Európába betelepített és itt önfenntartó állománnyal rendelkező madárfajok (C kategória) csak
az 1974 utáni időszakban kerültek elő nálunk faunára új fajként (11%), 1898 és 1974 között
viszont egyetlen ilyen előfordulás sem volt. Ennek egyszerűen az a magyarázata, hogy a
legtöbb betelepített faj esetében csak a 20. század végére alakult ki olyan önfenntartó
állomány, amely kellő nagysággal rendelkezik ahhoz, hogy közülük kóborlók egyre
gyakrabban bukkanjanak fel költőterületüktől távolabbi országokban is.
Amennyiben az 1898 és 1973 közötti időszakban hazánkban kimutatott valamennyi
faunára új madárfaj faunelemenkénti megoszlását hasonlítjuk össze az 1974 és 2006 közötti
időszakban előkerült összes faunára új madárfaj faunaelemenkénti megoszlásával, akkor a
következő különbségeket láthatjuk. A faunára új madárfajok között az arktikus faunaelemek
aránya az 1974 előtti időszakban magasabb (28%), mint az 1974-től 2006-ig tartó időszakban
(20%), ez a különbség azonban nem szignifikáns (χ2=1,84726; P>0,05). Az indiai-afrikai
faunaelemek új fajok közötti aránya az 1974 utáni időszakban szignifikánsan (χ2=5,15714;
P<0,05) alacsonyabb (5%), mint az 1898 és 1973 közötti időszakban (17%). Hasonló a
helyzet a mediterrán faunaelemek esetében is: arányuk az 1974 és 2006 közötti időszakban
szignifikánsan (χ2=4,98433; P<0,05) alacsonyabb (4%), mint az 1898-tól 1973-ig tartó
szakaszban (14%). Az indiai-afrikai és a mediterrán faunatípusba tartozó madárfajok is jórészt
a Mediterráneumból kerülnek Magyarországra. A faunára új madárfajok közötti arányuk
csökkenésének az lehet az oka, hogy az e faunatípusokba tartozó új fajok jelentős része az
Európában a 20. század első felében mutatkozó enyhülő éghajlat következtében már akkor
előkerült Magyarországon, és bár az utóbbi évtizedekben is kerültek elő nálunk ezekhez a
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faunatípusokhoz tartozó új madárfajok, ezek száma és aránya egyelőre nem éri el az 1898 és
1973 közötti időszak értékeit, bár a jelenlegi éghajlatváltozás (globális felmelegedés)
következményeként újabb e térségből származó madárfajok felbukkanása várható (persze
figyelembe kell venni, hogy e fajok száma is véges). A turkesztáni-mediterrán faunatípusba
tartozó faunára új fajok esetében nem mutatkozik szignifikáns különbség (χ2=0,26891;
P>0,05) e fajoknak az 1898 és 1973 közötti időszakban (6%), illetve az 1974 és 2006 közötti
időszakban (7%) előkerült faunára új madárfajok számához viszonyított arányaiban. A
nearktikus fajok esetében az 1974 és 2006 közötti időszakban e fajok faunára új madárfajok
közötti aránya (14%) igen erősen szignifikánsan (χ2=8,13445; P<0,001) magasabb, mint
ugyanez az arány az 1898 és 1973 közötti időszakban előkerült faunára új fajok között (6%).
Ennek az a magyarázata, hogy az utóbbi időszakban sok észak-amerikai partimadár került
meg hazánkban, ami alapvetően valószínűleg az egyre jobb határozókönyveknek és ebből
következően a madarászok egyre jobb fajismeretének, illetve az utóbbi időben hazánkban is
egyre elterjedtebbé váló jó minőségű megfigyelési eszközöknek köszönhető. Ugyancsak igen
erősen szignifikáns (χ2=27,46122; P<0,001) különbség mutatható ki a szibériai faunaelemek
közé tartozó faunára új madárfajoknak az 1898 és 1973 (3%), illetve az 1974 és 2006 közötti
időszakban (14%) megkerült összes új fajhoz viszonyított arányai között. Ennek a
magyarázata egyszerű: a Magyar Madártani Egyesület megalakulása után a madárgyűrűzés
olyan szervezetté vált és az előző időszakhoz képest olyan méreteket öltött Magyarországon,
hogy ez szükségszerűen magával hozta számos szibériai eredetű kóborló énekesmadár
gyűrűzés során történő megkerülését. Az 1974-et megelőző időszakban nem volt annyira
elterjedt a gyűrűzés, így e fajok előkerülésére is sokkal kisebb volt az esély, mivel távcsöves
megfigyelés során ezek a füzike- (Phylloscopus spp.) és sármányfajok (Emberiza spp.) a
terepen nehezebben vehetők észre és nehezebben is határozhatók, mint kézben, ráadásul a
korábbi időszakban e fajok – még ha esetleg meg is figyelték őket – bizonyító példány
hiányában nem kerülhettek a névjegyzékbe.

4.1.4. A faunára új madárfajok kimutatásának módjai
Az 1898 és 2006 között Magyarországon előfordult kilencvenkét faunára új faj madárfaj első
kimutatása negyvennyolc esetben (52%) távcsöves madármegfigyelés során, huszonnyolc
esetben (30%) a madár lelövése útján valósult meg, tizenegy faunára új madárfajt (12%)
fogtak gyűrűzés során, öt madárfaj esetében (6%) pedig az első hazai példányt elpusztulva
találták (18. ábra). BANKOVICS (1990) az 1976 és 1990 közötti időszakban bizonyított
tizennégy faunára új faj között fele-fele arányban határozta meg a gyűrűzés és a távcsöves
madármegfigyelés során kimutatott új fajok arányát.
Annyi megjegyzést még ehhez kell fűzni, hogy természetesen sok esetben a lelőtt
madarat előbb meg is figyelték, de mivel a faunalistába kerülése a bizonyító példány
megszerzéséhez köthető, ezért az ilyen első adatokat a lelövés útján faunába került új
madárfajok között szerepeltetem. A madárgyűrűzés során befogott faunára új fajokat akkor is
a gyűrűzés során megkerült fajok között szerepeltetem, ha a befogott példány valójában nem
került gyűrűzésre, vagy azért mert továbbra is fogságban tartották – ilyen a rozsdás
nádiposzáta (Acrocephalus agricola) első hazai példánya –, vagy azért mert a befogás
következtében sajnos elpusztult, mint a Bonelli-füzike (Phylloscopus bonelli) egyetlen hazai
példánya. De a gyűrűzés során kézre került új madárfajok között szerepel a havasi
sarlósfecske (Apus melba) is, holott azt nem kifejezetten gyűrűzés során fogták be, viszont
meggyűrűzve egészségesen engedték szabadon. A megfigyelt madárfajok között szereplő
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18. ábra: A faunára új madárfajok kimutatásának módjai
Magyarországon 1898 és 2006 között
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19. ábra: A faunára új madárfajok kimutatásának módjai
Magyarországon egyes időszakokban 1899 és 2006 között
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faunára új fajok között olyan madárfajok szerepelnek, amelyeknek az első előfordulása
madármegfigyeléshez köthető, lehetséges persze – és ez több esetben így is van –, hogy egyegy fajból később bizonyító példányt is sikerül szerezni, vagy egyes először csak megfigyelt
madárfajok később gyűrűzés során is kézre kerülnek (természetesen ekkor más másik
példányokról van szó). Nehéz volt besorolnom a Steller-pehelyrécét (Polysticta stelleri),
hiszen a madarat először csak megfigyelték ugyan, de már a megfigyeléskor is látszott, hogy
egy beteg vagy sérült példányról van szó, az elpusztult madár tetemét a megfigyelés
másnapján meg is találták, a boncolás során pedig kiderült, hogy a madár pusztulását
sörétlövésből származó sérülések okozták. Végül úgy döntöttem, hogy a fajt az elpusztulva
talált faunára új fajok között szerepeltetem, mert bár pusztulásának oka igen, megtalálása
viszont nem a vadászathoz köthető.
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Érdemes összevetnünk a különböző időszakokban a faunára új madárfajok kimutatásának
módjait (19. ábra). A vizsgált valamivel több mint száz évig tartó időszakot hat egyenlő
hosszúságú (egyenként tizennyolc évig tartó) időszakra osztottam. Az ábrából látható, hogy
lelövés útján megkerült faunára új fajok csak az 1899 és 1970 közötti időszakban voltak. Ez
érthető is, hiszen a 20. század első felében az ornitológusok is jórészt puskával járták a
területeket, és a ritkábbnak látszó fajokat bizonyító példány megszerzése céljából igyekeztek
lelőni. Abban az időben a faunába új faj csak begyűjtött bizonyító példány alapján kerülhetett,
bár néhány kivétel azért e szabály alól is akadt. A megjelent publikációkból látható, hogy
abban az időben is történtek megfigyelések, ezek alapján azonban új fajok többnyire nem
kerülhettek a nomenclatorba. Az 1970-es, de különösen az 1980-as évektől azonban az egyre
inkább elterjedő természetvédelmi szemlélet és a megjelent természetvédelmi jogszabályok
hatására faunára új fajok lelövés útján való kimutatása teljesen megszűnt. Nem kizárt, hogy
ebben az időben is lőttek esetleg faunára új fajt a vadászok, de a szankcióktól való
félelmükben azt inkább nem hozták nyilvánosságra, esetleg a példányt is megsemmisítették.
Például néhány éve jutott tudomásunkra, hogy Olaszországban, a cataniai egyetem
múzeumában állítólag van egy Magyarországon lőtt cifra réce (Anas formosa), de a példány
gyűjtési idejéről és helyéről – többszöri ígéret ellenére – egyelőre sajnos nem sikerült
pontosabb információkat szerezni (a preparátumról készült fényképeket a Nomenclator
Bizottság már megkapta, a madár kétségkívül ehhez a fajhoz tartozik). A faunára új fajok
lelövés útján való kimutatásának az összes kimutatási módhoz viszonyított aránya a vizsgált
időszakban folyamatosan csökkent: az 1899 és 1916 közötti időszakban még 100% volt, 1917
és 1934 között 83%, 1935 és 1952 között 71%, 1953 és 1970 között pedig már csak 56%,
1971-től pedig teljesen megszűnt. Ha az egyes időszakok közötti csökkenő arányokat
statisztikailag hasonlítjuk össze, akkor érdekes módon sem az 1917-től 1934-ig és az 1935-től
1952-ig tartó két időszak között (χ2=0,71429; P>0,05), sem az 1935-től 1952-ig és az 1953-tól
1970-ig tartó két időszak között (χ2=1,11111; P>0,05) nem lehet szignifikáns különbséget
kimutatni, viszont ha az 1899 és 1934 közötti időszakot hasonlítjuk össze az 1935 és 1970
közötti időszakkal, akkor a faunára új madárfajok lelövéssel való kimutatásának aránya igen
erősen szignifikáns (χ2=13,44444; P<0,001) csökkenést mutat (az első időszakban
tapasztalható 90%-os arány a második időszakban 63%-ra csökken), az 1970 utáni időszakról
nem is beszélve, amikortól ez a fajta kimutatási mód meg is szűnt, így ha a Magyar
Madártani Egyesület 1974-es megalakulása előtti (1898–1973) és az az utáni időszakban
(1974–2006) hasonlítjuk össze a lelövés útján bizonyított faunára új fajok arányát (1898 és
1973 között 78%, 1974 és 2006 között pedig 0%) akkor az igen erős szignifikáns
(χ2=196,00000; P<0,001) csökkenés nem is lehet kérdéses.
A következőkben vizsgáljuk meg, hogyan alakult a távcsöves madármegfigyelés során
kimutatott faunára új madárfajok aránya a különböző időszakokban. Azt látjuk, hogy az egyegy tizennyolc éves periódusban kimutatott összes faunára új faj között az idő előrehaladtával
fokozatosan nőtt a madármegfigyelés révén kimutatott új fajok aránya. 1899 és 1917 között
ilyen módon nem került új faj a faunába, 1917 és 1934 között a faunára új madárfajok 17%-a,
1935 és 1952 között 14%-a, 1953 és 1970 között 33%-a, 1971 és 1988 között 55%-a, 1989 és
2006 között pedig már 80%-a madármegfigyelés révén került először kimutatásra.
Statisztikailag megvizsgálva az egymást követő periódusokban a megfigyelés révén
kimutatott faunára új fajok arányai közötti különbségeket, sem az 1917-től 1934-ig tartó
időszak és az 1935-től 1952-ig tartó időszak között (χ2=0,02857; P>0,05), sem az 1935-től
1952-ig tartó időszak és az 1953-tól 1970-ig tartó időszak között (χ2=2,66666; P>0,05), sem
pedig az 1953-tól 1970-ig tartó időszak és az 1971-től 1988-ig tartó időszak között
(χ2=2,22727; P>0,05) nem találunk szignifikáns különbséget. Ha azonban két-két időszakot
összevonva végezzük el a számításokat, akkor azt mutathatjuk ki, hogy az 1953-tól 1988-ig
tartó időszakban igen erősen szignifikánsan (χ2=12,83437; P<0,001) magasabb arányban
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vannak a madármegfigyelés révén kimutatott faunára új madárfajok, mint az 1917-től 1952-ig
terjedő időszakban. Az 1989 és 2006 között kimutatott faunára új madárfajok között a
megfigyelés révén először előkerült madárfajok száma ugyancsak igen erősen szignifikánsan
(χ2=11,76000; P<0,001) magasabb (80%), mint az 1971 és 1988 közötti időszakban
megfigyelt faunára új fajok aránya (55%). Annak, hogy ez az arány ennyire megnőtt, több oka
van. Egyrészt – az előzőekben már tárgyaltuk – a lelövés révén előkerült faunára új madárfajok aránya lecsökkent, másrészt a korábbi időszakokban a megfigyelés révén faunába került
madárfajok száma azért is volt annyira alacsony, mert bár voltak nagyon ritka fajokra
vonatkozó megfigyelések, azok a fajok – az akkori szabályok alapján – bizonyító példány
híján többnyire nem kerülhettek felvételre a névjegyzékbe. Ezek mellett persze nemcsak
arányaiban, de abszolút mértékben is megnőtt a megfigyelés révén kimutatott faunára új
madárfajok száma, egyrészt azért mert már nem szükséges feltétlenül bizonyító példány egy
új faj névjegyzékbe történő bevezetéséhez, másrészt a Magyar Madártani Egyesület
megalakulása révén olyan felkészült és jó fajismerettel rendelkező megfigyelőgárda alakult ki,
illetve az utóbbi évtizedekben olyan nélkülözhetetlen határozókönyvek jelentek meg és olyan
nagy teljesítményű és kiváló távcsövek kerültek a madarászok birtokába, amelyek lehetővé
teszik a sokszor nehezen határozható madárfajok terepi felismerését és meghatározását is, de
mindehhez hozzájárult az is, hogy a digitális technika (digiscoping) révén egyre egyszerűbbé
vált a bizonyító fényképfelvételek készítése, illetve a rádiótelefon és az internet segítségével
megvalósuló gyors információáramlás egyre nagyobb mértékben biztosítja, hogy egy-egy
faunára új fajt minél több madarász tudjon megfigyelni (és esetleg fényképezni), biztosítva
ezáltal a bizonyításhoz szükséges feltételeket. Ha a Magyar Madártani Egyesület 1974-es
megalakulása előtti (1898–1973) és az utáni időszakban (1974–2006) hasonlítjuk össze a
távcsöves megfigyelés során bizonyított faunára új fajok arányát (1898 és 1973 között 17%,
1974 és 2006 között pedig 75%) akkor ugyancsak igen erős szignifikáns (χ2=137,20000;
P<0,001) növekedést tapasztalunk.
A madárgyűrűzés során hazánkban elsőként megkerült faunára új madárfaj a rozsdás
nádiposzáta (Acrocephalus agricola) volt 1978-ban. Azt ezt megelőző, azaz gyakorlatilag a
Magyar Madártani Egyesület megalakulását megelőző időszakban hazánkban olyan csekély
mértékű madárgyűrűzés folyt, illetve a század elején a gyűrűzés többnyire a fészekben ülő
fiókák jelölésére irányult, hogy nem is nagyon volt esély arra, hogy ilyen módon kerüljön elő
faunára új madárfaj. Az 1971 és 1988 közötti időszakban öt faunára új madárfaj (az ebben az
időszakban megkerült összes faunára új faj 45%-a), az 1989 és 2006 közötti időszakban pedig
hat faunára új madárfaj (az ebben az időszakban megkerült összes faunára új faj 13%-a) került
meg madárgyűrűzés során hazánkban. A százalékos arány erős csökkenése annak tudható be,
hogy a madármegfigyelés során kimutatott faunára új fajok aránya nagyon megnőtt (ennek
részletei az előző bekezdésben találhatók). A Magyar Madártani Egyesület 1974-es
megalakulása előtti és az az utáni időszak összevetésének statisztikailag nincs is értelme, mert
valamennyi gyűrűzés során megkerült faunára új madárfaj 1974 után került meg hazánkban.
Ha összehasonlítjuk az énekesmadarak (Passeriformes) közé tartozó és a más rendekbe
(„Non-Passeriformes”) tartozó faunára új madárfajok kimutatásának módjait, akkor azt
találjuk, hogy az új fajok lelövés útján való kimutatásának aránya sem az énekesmadaraknál
(χ2=0,90322; P>0,05), sem a nem énekesmadaraknál (χ2=0,45902; P>0,05) nem különbözik
szignifikánsan a lelövéssel kimutatott madárfajoknak az összes faunára új faj közötti arányától
(30%). Az énekesmadaraknál ez az arány 23%, a nem énekesmadaraknál pedig 34%.
Hasonlóakat lehet elmondani a távcsöves megfigyeléssel kimutatott faunára új madárfajok
esetében is: az új fajok megfigyelés útján való kimutatásának aránya sem az
énekesmadaraknál (χ2=1,30230; P>0,05), sem a nem énekesmadaraknál (χ2=0,66182; P>0,05)
nem különbözik szignifikánsan a megfigyeléssel kimutatott madárfajoknak az összes faunára
új faj közötti arányától (52%). Az énekesmadaraknál ez az arány 42%, a nem
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énekesmadaraknál pedig 57%. Az elhullva talált faunára új fajok aránya ugyancsak nem
különbözik szignifikánsan sem az énekesmadaraknál (χ2=0,29433; P>0,05), sem a nem
énekesmadaraknál (χ2=0,14958; P>0,05) az összes új faj között ilyen módon kimutatott
faunára új madárfajok arányától (5%). A faunára új énekesmadaraknak 3%-a, a nem énekesmadaraknak pedig 7%-a került meg ily módon Magyarországon. Amennyiben a gyűrűzés
során megkerült faunára új fajok arányát hasonlítjuk össze, akkor viszont már találunk
különbséget. Az 1898 és 2006 közötti időszakban hazánkban megkerült összes faunára új faj
12%-a került meg első alkalommal madárgyűrűzés során. Az énekesmadarak esetében ez az
arány (32%) igen erősen szignifikánsan (χ2=12,13717; P<0,001) magasabb, mint az összes új
faj között gyűrűzéssel megkerült fajok aránya. A nem énekesmadarak esetében viszont az
arány alacsonyabb (2%), mégpedig szignifikánsan (χ2=6,16808; P<0,05) alacsonyabb az
összes faunára új faj között gyűrűzéssel megkerült madárfajok arányánál. A madárgyűrűzési
tevékenység Magyarországon elsősorban az énekesmadarakra irányul, így nem csoda, ha
közülük kerül ki a faunára új gyűrűzött madárfajok 91%-a, és ez az oka annak is, hogy
közöttük jóval magasabb az ily módon megkerült faunára új fajok aránya. Ráadásul a nem
énekesmadarak közé tartozó, a gyűrűzés során megkerült madárfajok közé sorolt egyetlen
madárfaj, a havasi sarlósfecske (Apus melba) is habitusában közel áll az énekesmadarakhoz,
de azt is el kell mondani, hogy igazából ez a faj nem is tényleges gyűrűzés során került
befogásra, hanem ablaküvegnek repült, elkábult és úgy sikerült megfogni, aztán később
meggyűrűzve elengedték (PETRILLÁNÉ BARTHA, 1996).

4.1.5. A tárgyalt madárfajok részletes bemutatása
Az azonos vagy hasonló területeken, azonos állatföldrajzi egységekben fészkelő fajok
kóborlóként való magyarországi felbukkanásai többnyire hasonló okokra vezethetők vissza,
ezért célszerű fészkelőterületük alapján, állatföldrajzi régiók szerint csoportosítva tárgyalni
ezeket a faunára új fajokat. Ha az egy-egy nagyobb állatföldrajzi régióból származó
madaraknál jellemző különbségek vannak az adott állatföldrajzi régió bizonyos meghatározott
területeiről származó madárfajok hazai előfordulásainak mintázatában és/vagy okaiban, akkor
ezeket a nagyobb állatföldrajzi egységeket további bontásban tárgyalom (többnyire aszerint,
hogy az adott állatföldrajzi régió melyik részéről származnak az adott csoportba tartozó
madárfajok). Az egyes fajoknál röviden bemutatom azok elterjedését és állománynagyságát,
valamint vonulását is, hiszen ezek azok a tényezők és folyamatok, amelyek a kóborlók hazai
megjelenésére befolyással vannak. Az első hazai előfordulást minden fajnál részletesen
megemlítem, a további előfordulásokat általában csak abban az esetben, ha a faj összes hazai
hiteles előfordulásának a száma ötnél kisebb. Egyes fajoknál az előfordulás helyének és
idejének említése nélkül, csupán az irodalmi hivatkozás megadásával utalok az olyan további,
de hitelesnek el nem fogadott adatokra is, amelyek önálló közleményben le lettek közölve.

4.1.5.1. Palearktikus madárfajok
A Palearktisz a Holarktikus faunaterületnek az Óvilág hatalmas északi területeit felölelő
faunatartománya. Izlandtól és az Északnyugat-Afrika melletti szigetektől, Európán, ÉszakAfrikán, a Közel-Keleten és Ázsiának a Himalájától északra elterülő területein át Japánig és a
Bering-szorosig húzódik (UDVARDY, 1983). Bár az északi tundrákon fészkelő madárfajokat
nem palearktikus, hanem arktikus faunaelemeknek tekintjük, és egyes szerzők az északi
fahatártól északra elterülő eurázsiai és észak-amerikai területeket Arktikus faunatartomány
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néven elkülönítik, gyakorlati szempontból célszerű UDVARDY (1983) felosztását követni és
Eurázsia ezen arktikus területeit is a Palearktikus faunatartományhoz sorolni.

4.1.5.1.1. A Nyugat-Palearktisz madárfajai
A Palearktikus faunatartományt két részre, egy keleti és egy nyugati részre szokás osztani. A
Nyugat-Palearktisz madártani szempontból a világ talán legjobban kutatott és ismert
faunatartománya, tekintve, hogy Európát és a környező területeket foglalja magában. A
Nyugat-Palearktiszhoz tartoznak az európai kontinensen kívül az észak-európai szigetek
Izlandtól Novaja Zemlja-ig, délen magában foglalja Észak-Afrikát (nagyjából a 20. északi
szélességi kör fölötti területeket) és az északnyugat-afrikai szigeteket (délen a Zöld-fokiszigetekig). Keleti határának az Urál hegység vízválasztóját, illetve az Urál folyót és a
Kaszpi-tenger nyugati partjait tekintik. A Nyugat-Palearktisz délkeleti határainak meghúzása
során viszont a különböző kutatók sokszor nagyon eltérő véleményen vannak, egyesek csak
Irakot és Szaúd-Arábia északi részét sorolják ide, míg mások Irán és az Arab-félsziget nagy
részét is a Nyugat-Palearktisz részének tekintik (KING, 1999a). Dolgozatom szempontjából
ennek a „határvitának” nincs jelentősége, mert a Magyarországon kóborlóként előforduló
madárfajok között nincsen olyan, amelyik erről a vitás hovatartozású területről származna.
Ritka fajok Észak-Európából, a mediterrán térségből és Kelet-Európából fordulnak elő
nálunk. Olyan madárfaj nincs, amelyik kifejezetten Nyugat-Európából érkezne, mert a
Nyugat-Európában költő madarak többnyire egész Európában (de legalábbis KözépEurópában) előfordulnak, így nálunk nem ritkák. Ezért e fejezet csak a Nyugat-Palearktisz
északi, keleti és déli területeiről érkező madárfajokra tagolódik, illetve külön alfejezetben
tárgyalom azokat a fajokat, amelyek a Kárpát-medencét körülölelő hegyvidékekről
származnak (utóbbi fajok több égtáj felől is érkezhetnek hozzánk, általában vertikális
vonulók, azaz a téli kedvezőtlen időszakban a magashegyi régiókból csak alacsonyabb
területekre húzódnak).
4.1.5.1.1.1. A Kárpát-medencét körülölelő hegyvidékekről származó madárfajok
Mivel Magyarország jelenlegi határain belül nincsenek magashegységek, így a
magashegységi madárfajok is csak viszonylag ritkán fordulnak elő nálunk.
A magashegységekben fészkelő madárfajok jó része a szó klasszikus értelmében nem
vonuló, így mozgékonyságuk is kicsi, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy ritkán jelennek meg
nálunk. A magashegyvidéki fajok túlnyomó többségére az ún. vertikális vonulás jellemző,
azaz évszakos mozgást csak a hegység magasabb és alacsonyabb régiói, illetve a hegylábi
területek között végeznek. Az őszi időszakban ennek a vertikális elmozdulásnak a kiváltója a
magasabb havasi régiókban kedvezőtlenné váló időjárás, elsősorban a havazás, ami
megakadályozza a madarak táplálékhoz jutását, így azok az alacsonyabban fekvő területekre
kényszerülnek. Átlagos téli időjárás és hóborítottság esetén e hegyvidéki fajok a hegység
alacsonyabb területeit általában nem hagyják el. Különösen kemény és hosszan tartó tél esetén
azonban néha még alacsonyabban fekvő területeken, sőt a költőhelyükül szolgáló
hegyvidékektől sokszor viszonylag távoli helyeken is megjelenhetnek. Az itt tárgyalt fajok
egy részének – törpekuvik (Glaucidium passerinum) és havasipinty (Montifringilla nivalis) –
magyarországi előfordulásai a vertikális vonulással függhetnek össze, bár a törpekuvik
esetében a kedvező éveket követő kismértékű areanövekedés is szerepet játszhat. Jellegzetes
hegyvidéki fészkelő faj a Bonelli-füzike (Phylloscopus bonelli), vonuló madár lévén hazai
előfordulása azzal függ össze, hogy a fiatal példányok esetében a vonulás genetikailag
meghatározott iránya az öreg madarakénál nagyobb szórást mutat, és egy ilyen, a rendes
vonulási iránytól némileg keleti irányba eltérő egyed kerülhetett hazánkba.
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Az egyik nálunk ritkán megjelenő hegyvidéki madárfaj a szibériai faunaelemek közé
tartozó törpekuvik (Glaucidium passerinum) (1. kép). Összefüggő elterjedési területe
Skandináviától a Baltikumon és Eurázsia tajgaövezetén át egészen Kelet-Szibériáig húzódik.
Európában ezenkívül szigetszerűen költ a magashegységekben (Alpok, Kárpátok, balkáni
hegységek) és az azokat övező középhegységekben is. Érdekes, hogy míg az Alpokban csak
900 méteres tengerszint feletti magasság felett költ, addig Németország középső részén már
200-400 méter között is megtalálható, a Baltikumban pedig a síkvidéki tajgaerdőkben fészkel
(KÖNIG et al., 1999).

1. kép: Törpekuvik (Glaucidium passerinum), 13. hazai előfordulás,
2006. február 14., Aggtelek (fotó: NEHÉZY LÁSZLÓ)
A közép-európai populációk madarai (főként a hímek) nagyrészt télen is a
territóriumokban maradnak, a tojók azonban rövid időre alacsonyabb területekre húzódnak, a
fiatalok pedig ősszel és télen értelemszerűen nagyobb területeket is bekóborolhatnak. Az
észak-európai populációk madarai kevésbé helyhez kötöttek, nagyobb távolságokra is
elkóborolnak (DEL HOYO et al., 1999; KÖNIG et al., 1999). A törpekuvik az őszi és a téli
időszakban – nyilván a jobb táplálékszerzési lehetőségek miatt – gyakran húzódik emberi
települések közelébe.
Teljes európai állománya 47 000 és 110 000 pár közötti, Észak-Európában állománya
kifejezetten hullámzó, nagysága erősen függ az időjárási és a táplálékszerzési lehetőségektől,
közép-európai állományai viszont stabilak, Ausztriában 2000-3500 párra, Szlovákiában 10001500 párra becsülik a fészkelők számát (BURFIELD & VAN BOMMEL, 2004).
Legközelebbi költőhelyei Ausztriában csak 50-60 km-re vannak a magyar határtól,
Szlovákiában pedig még ennél is közelebb. Nem véletlen tehát, hogy hazai előfordulásai is
Nyugat-Magyarországra és az északi országrészre korlátozódnak (az adatokat lásd a 4.2.66.
pontban). Első hazai adata a Soproni-hegységből származik: 1977. november 20-án egy
példányt figyeltek meg a Poloskás-bérc közelében (UBRANKOVICS & VARGA, 1978). Első
előfordulása után meglehetősen sokáig kellett várni újabb felbukkanására, legközelebb csak
1992-ben figyelték meg ismét (VARGA, 1992). Legtöbb adata (kilenc előfordulás) az
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Aggteleki-karsztról (64%) és a Soproni-hegységből (három adat) származik (21%), egy-egy
adata a Visegrádi-hegységből (SÓS, 1997) és a Heves–Borsodi-dombságból (SOLTI, 1995b) is
ismert. Az Aggteleki-karszton feltételezett fészkelésekkel kapcsolatban lévő megfigyeléseken
(BOLDOGH et al., 2005) kívül azonban csak hét adata van Magyarországról. Két elpusztulva
talált egyed (29%) kivételével – amelyek bizonyító példányként a budapesti
Természettudományi Múzeumban és a gyöngyösi Mátra Múzeumban (SOLTI, 1995b) vannak
– a legtöbb esetben (71%) megfigyelték, illetve fényképezték is a madarat. Az aggteleki
esetleges fészkeléssel összefüggő előfordulásokon kívüli szinte valamennyi hazai adata a téli
időszakból (november–február) (86%), azaz a tojók és a fiatalok kóborlásának időszakából
származik. Ezzel jól egybevág, hogy az 1993/94 telén elpusztulva talált mindkét példány tojó
volt. Az aggteleki előfordulásokon kívül egyetlen esetben figyelték meg a fajt tavasszal: 2005.
március végén és április elején egy revírt tartó hím példányt láttak a Soproni-hegységben,
amely azonban néhány nap egy helyen való tartózkodás után eltűnt (valószínűleg visszatért
fészkelőhelyére). Hazai előfordulásai közül ki kell emelni a már emlegetett Aggtelekikarszton 2000 után történt észleléseket (2001-ben és 2002-ben, illetve 2005-ben és 2006-ban).
Ezek ugyanis többnyire a tavaszi időszakból (január–július) származnak, és több esetben
figyeltek meg revírt tartó példányokat és párban mozgó madarakat, sőt 2001-ben és 2002-ben
egy pár az egyik revírben egész költési időszak alatt látható volt. Az Aggteleki-karszt szlovák
oldalán ismert a törpekuvik fészkelése, így egyáltalán nem kizárt, hogy a közeli és teljesen
hasonló magyarországi élőhelyeken is fészkelhet. A megfigyelések alapján fészkelése
gyanítható (BOLDOGH et al., 2005), de erre vonatkozó bizonyítékot még nem sikerült szerezni,
azaz sem a fészekodút nem sikerült megtalálni, sem etető szülőmadarakat, sem pedig kirepült
fiókákat nem sikerült megfigyelni. Az Aggteleki-karszton a fészkelés bizonyítása azért is
nehézkes, mert az eddig ismert törpekuvikrevírek az Aggteleki Nemzeti Park fokozottan
védett részein vannak, ahová az ott előforduló farkasok nyugalma érdekében még a nemzeti
park természetvédelmi őrei is ritkán járnak, idegen pedig nem nagyon léphet a területre.
A havasipinty (Montifringilla nivalis) paleomontán faunaelem. Európában csak a
Pireneusokban, az Alpokban, az Appenninekben és a Balkán-félsziget magashegységeiben
fészkel. Kis-Ázsia hegyvidékein, a Kaukázusban és a közép-ázsiai hegységek havasi
övezetében szintén elterjedt. A hegységek magasabb, a fahatár és a hóhatár közötti régióiban
él (CLEMENT et al., 1993).
Költőhelyein állandó, de a többi havasi régióban élő madárfajhoz hasonlóan a téli
időszakban az erős havazás, a nagy hidegek és a hóviharok, tél végén pedig az addigra
kialakuló táplálékhiány miatt némileg alacsonyabb területekre húzódik. Ez a vertikális
mozgás elsősorban a havazástól függ, hiszen ha nagy hó esik fenn a hegyekben, akkor a
madarak nem vagy csak igen nehezen találnak táplálékot. Sík vidékeken csak nagyon
kivételes esetben bukkan fel egy-egy költőterületétől messzire vetődött példány. Nem is
gondolnánk, de kóborlóként előfordult már Helgolandon, a Kanári-szigeteken, Máltán,
Szicíliában és Egyiptomban is (CLEMENT et al., 1993).
A faj európai állománya stabil, nagyságát 20 000 és 100 000 pár közöttire becsülik
(BURFIELD & VAN BOMMEL, 2004), hazánkhoz legközelebb Ausztriában (2000-5000 pár) és
Szlovéniában (100-300 pár) költ.
Magyarországon egyetlen – eddig hitelesnek tartott – előfordulása ismert (az adatot lásd
a 4.2.100. pontban): 1995. október 3-án a Máriahalom melletti siklóernyőpályán láttak és
fényképeztek le egy példányt (CZIROK & SZINAI, 1996). Az adat jelenleg még szerepel a
nomenclatorban (MAGYAR et al., 1998), bár hitelességét többen kétségbe vonják. A madárról
készült bizonyító fénykép kapcsán felmerült annak a gyanúja, hogy az esetleg nem is
Magyarországon és nem is abban az időben készülhetett. A képen ugyanis – ha elmosódottan
is – olyan havasi gyep növényzete látható, amelynek fajai – például a kép egyik sarkában
látható virágzó palástfüvek – Máriahalom környékén nem élnek, illetve a képen látható gyep
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állapota sem felel meg az október elejei időszaknak, ráadásul a képen egy fehér kődarab is
látszik, ami arra utal, hogy a képet egy mészkő alapkőzetű területen készítették. Botanikus
szakértők véleménye szerint a kép nyári időszakban készülhetett egy havasi gyepen,
feltehetően az Alpokban. Mindezek figyelembevételével a Nomenclator Bizottság az adatot
valószínűleg törölni fogja a hiteles adatok sorából, de ez egyelőre hivatalosan még nem
történt meg, ezért szerepeltetem dolgozatomban a fajt. Az adat majdani törlése esetén a faj is
törlődik majd a hazai fajlistából, mert ezen az adaton kívül is csak néhány régebbi, hitelesnek
el nem fogadott előfordulása ismert az irodalomból (DANDL, 1954; KALOTÁS, 1987).
A nem kifejezetten magashegységekhez kötődő, de mégis hegyvidéki faj a Bonellifüzike (Phylloscopus bonelli) európai faunaelem. Elterjedési területe Északnyugat-Afrikát, a
Pireneusi-félszigetet, Franciaország nagy részét, az Alpok térségét és az Appennini-félszigetet
foglalja magában (TIAINEN, 1997; DEL HOYO et al., 2006).
Vonuló faj, őszi vonulása már július közepén megkezdődik, a fő tömegek augusztusban
vonulnak. A telet az afrikai Száhel övezetben tölti (DEL HOYO et al., 2006).
Az észak-atlanti térség és Európa éghajlatában a 20. század első felében bekövetkezett
melegedés következtében az 1930-as évek óta a faj lassan északi irányban terjeszkedett, ami
különösen Franciaország és Németország területén volt kifejezett (BURTON, 1995),
Belgiumban az 1960-as évek végén, Hollandiában az 1970-es évek közepén bizonyították
fészkelését (TIAINEN, 1997). Terjeszkedése a 20. század második felében Európa éghajlatának
hűvösebbre fordulásával párhuzamosan megállt, és egyelőre kérdéses, hogy az utóbbi
évtizedek éghajlatának az üvegházhatás következtében fellépő melegedése ki fogja-e váltani a
faj további északi irányú terjeszkedését.
Európai állományát 1 300 000 és 3 400 000 pár közöttire becsülik, állománya 1990-ig
stabil volt, azóta enyhe állománycsökkenés észlelhető a legtöbb országban (BURFIELD & VAN
BOMMEL, 2004).
Mindössze egyetlen hazai előfordulása ismert (az adatot lásd a 4.2.91. pontban): 1989.
augusztus 28-án egy fiatal hím példányt fogtak Fenékpusztán, a Balaton nádszegélyében
(PALKÓ, 1990), a madár a befogás után elpusztult, a bizonyító példány a Természettudományi
Múzeum gyűjteményébe került. A faj a vonulás kezdetén déli-délnyugati irányban hagyja el
költőterületét, így – mivel elterjedési területe a Kárpát-medencétől nyugatra van – a rendes
vonulás során hazánkba nem jut el. Az augusztusban nálunk megkerült fiatal példány
előfordulási ideje mindenesetre a faj fő őszi vonulási időszakába esik. Miután a fiatal madarak
vonulási irányultsága általában az öregekénél nagyobb szórást mutat, ez az egyed talán egy
olyan példány lehet, amely a hazánkhoz közeli ausztriai költőhelyekről származik és vonulási
irányultsága e szórás keleti irányban való eltérésének egyik szélsőségét képviseli. Ugyanakkor
elképzelhető, hogy téves orientációjú egyedről van szó, amely valamely tőlünk délnyugatra
eső költőhelyéről a reverz vonulás révén nem délnyugati, hanem éppen ellenkezőleg
északkeleti irányba indult, de a téves orientáció másik esete is lehetséges, azaz a madár térirány zavar (jobb-bal tévesztés) következtében nem délnyugati, hanem délkeleti irányban
kezdett vonulni (ez esetben költőterületének északabbi részeiről kell származnia). Lehetséges,
hogy Magyarország nyugati, délnyugati részein újabb előfordulásai lesznek a fajnak a fenti
okok valamelyike miatt (tavasszal esetleg a tavaszi ’overshooting’ következtében), de hogy
nálunk viszonylag rendszeresen átvonuljon, arra elég kevés az esély, hiszen a nyugatmagyarországi Tömördön és Fenékpusztán szinte folyamatosan működő gyűrűzőtáborokban
sem került elő eddig több példány.
A hazai madárfaunában a Kárpát-medencét körülvevő hegyvidékekről származó ritka
kóborló fajok még a gatyáskuvik (Aegolius funereus) (adatait lásd a 4.2.67. pontban), a havasi
csóka (Pyrrhocorax graculus) (adatait lásd a 4.2.96. pontban), a havasi varjú (Pyrrhocorax
pyrrhocorax) (adatát lásd a 4.2.97. pontban), illetve meg kell említenünk még a zsezsének a
szintén erről a területről származó cabaret alfaját (Carduelis flammea cabaret) is. E fajokat
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(illetve alfajt) a dolgozatban részletesen nem tárgyalom, mert első előfordulásaik 1974
előttiek. A gatyáskuvik, a havasi csóka és a havasi varjú első hazai előfordulása az 1898-as
nomenclator (MAGYAR ORNITHOLOGIAI KÖZPONT, 1898) megjelenése után volt, ezért
előfordulási adataik a 4.2. fejezetben megtalálhatók, a zsezse cabaret alfajának már 1898 előtt
is volt előfordulása, így ennek az adatai abban a fejezetben sem szerepelnek.
A Kárpát-medencét körülvevő területeken fészkelő hegyvidéki madárfajok areájának
szélei szinte érintik Magyarország határait. A törpekuvik (Glaucidium passerinum)
feltételezett (BOLDOGH et al., 2005) és a gatyáskuvik (Aegolius funereus) 1997-ben
bizonyított (PETROVICS, 1997) – de dolgozatomban részletesen nem tárgyalt – hazai
fészkelése is mutatja, hogy az állománysűrűség változásával az areahatárok is változhatnak. E
két bagolyfaj esetében nyilván egy-egy kedvező időszak nagyobb szaporulatának a szóródása
vezetett oda, hogy elterjedési területük déli határa valamelyest déli irányban kiterjedjen,
miáltal Észak-Magyarországon is megjelentek fészkelőként. Bár a fenyőszajkó (Nucifraga
caryocatactes) előfordulásai – mivel viszonylag rendszeresen megjelenő madárról van szó –
nem képezik dolgozatom tárgyát, megemlítem, hogy e környező hegyvidéki területeken költő
madárfaj hazai fészkelésének a gyanúja is felmerült már. A fajnak több májusi előfordulása
ismert a Zempléni-hegységből (SCHMIDT, 1962b), és a Mátrából (SZABÓ, 1986), sőt szintén a
Zempléni-hegységben egy kotlófoltos példányt is fogtak (JUHÁSZ, 1994), de a legutóbbi
évekből is ismertek nyári előfordulásai az Északi-középhegységből, a Kőszegi-hegységből és
a Balaton-felvidékről is, a Vértesben pedig egy két fiatal példánnyal együtt mozgó öreg
madarat észleltek 1999 júniusának elején. Mindez arra utal, hogy időnként hazánkban is
megjelenhet fészkelőként ez a faj is, bár fészkelését eddig még nem sikerült bizonyítani.
4.1.5.1.1.2. A Nyugat-Palearktisz északi részéről származó madárfajok
A Nyugat-Palearktisz északi része gyakorlatilag Észak-Európát, azaz Skandináviát és
Oroszország európai részének északi területeit jelenti. Az itt fészkelő madarak jelentős része
az igen kedvezőtlen téli időjárás következtében vonuló, így rendszeresen előfordulnak a
Kárpát-medencében. A vonuló énekesmadarak közül néhány keleti, délkeleti irányban hagyja
el költőhelyét, így a Kárpát-medencét általában nem érintik. Ilyen, eddig nálunk még elő nem
került madárfajok az északi füzike (Phylloscopus borealis) és a sárga füzike (Phylloscopus
trochiloides), vagy csak ritkán fordulnak elő nálunk, mint a karmazsinpirók (Carpodacus
erythrinus) és a törpesármány (Emberiza pusilla). Egyes magevő énekesmadarak nem
vonulók, csak a beálló nagyon kemény tél (erős, hosszan tartó havazás, hosszú és kemény
fagyok) kényszeríti őket délebbre, de általában ekkor is megmaradnak Skandinávia déli
részein, illetve a Kárpát-medencétől északabbra lévő területeken, ilyen faj például a szalagos
keresztcsőrű (Loxia leucoptera). E magevő fajokra jellemző még, hogy állományuk nagysága
erősen függ a táplálékukat képező fő növények terméshozamától, ezért bő termést produkáló
években kimagasló költési eredményt érnek el (a kirepült fiatal madarak túlélési aránya is
sokkal jobb), és időnként inváziószerűen jelennek meg Európában (bár az itt tárgyalt szalagos
keresztcsőrű esetében ez az invázió többnyire a nálunk északabbi területekre korlátozódik).
Néhány, elsősorban a tengerpartokhoz kötődő faj csak nagyon ritkán bukkan fel a kontinens
belsejében, így hazánkban is ritkák: e tengeri fajok közé tartozik a jeges búvár (Gavia immer),
a pehelyréce (Somateria mollissima), a nagy halfarkas (Stercorarius skua), a fecskesirály
(Larus sabini), a jeges sirály (Larus hyperboreus), a dolmányos sirály (Larus marinus), a
kenti csér (Sterna sandvicensis), a sarki csér (Sterna paradisaea) és az alka (Alca torda). E
tengeri fajok valószínűleg az erős frontokkal sodródnak Európa belsejébe.
A dolmányos sirály (Larus marinus) (2. kép) észak-atlanti faunaelem. Elterjedési
területe az Atlanti-óceán északi részére korlátozódik. Európában Skandináviában, a Kolafélszigeten, a Balti- és az Északi-tenger partjain, a Brit-szigeteken, a Feröeren, Svalbardon és
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2. kép: Dolmányos sirály (Larus marinus) ad.,
2004. november 12., Balmazújváros, Virágoskúti-halastó (fotó: SZILÁGYI ATTILA)
Izlandon általánosan elterjedt, de fészkel Grönland déli részén és Észak-Amerika északkeleti
partvidékén is (DEL HOYO et al., 1996).
Elterjedési területe korábban a mostaninál jóval északabbi területekre korlátozódott.
Európában az állomány nagysága már az 1880-as években emelkedésnek indult, az 1920-as
években pedig mind északi, mind déli irányban megindult elterjedési területének növekedése
is (BURTON, 1995), ami főleg 1935 és 1970 között volt jelentős, Észak-Amerikában szintén a
20. század közepén volt kifejezett déli irányú terjeszkedése. Az állománynövekedés és a
költőterület terjeszkedése részben a 20. század elején az észak-atlanti térség éghajlatában
bekövetkezett melegedésnek köszönhető, részben pedig annak, hogy az északnyugat-európai
nagyvárosok gyors fejlődésnek indultak, aminek következtében a sirályoknak jó táplálkozási
lehetőséget nyújtó hatalmas szeméttelepek is megsokasodtak a tengerparti területeken.
Európai állományát (a grönlandival együtt) 110 000 és 180 000 pár közöttire becsülik;
érdekes módon 1990 és 2000 között izlandi és írországi állományai csökkentek, minden más
helyen viszont továbbra is erős állományemelkedés tapasztalható (BURFIELD & VAN BOMMEL,
2004).
Az északabbi populációk madarai vonulók, a délebbiek többnyire a költőhely közelében
maradnak télen is, legfeljebb csak kisebb körzetben szóródnak szét, illetve húzódnak
valamelyest déli irányba. A Norvégiában fészkelő madarak déli, délnyugati irányban
vonulnak, telelőterületük az Északi-tenger és az Atlanti-óceán európai partvidéke, ezzel
szemben a Svédországban és Finnországban fészkelők keleti-délkeleti irányban vonulnak, és a
Balti-tenger mellékén telelnek (DEL HOYO et al., 1996). Valószínűleg ezekből a példányokból
jutnak el egyesek egyre rendszeresebben a Kárpát-medencébe is, de nem kizárt, hogy a többi
tengeri madárhoz hasonlóan az Atlanti-óceán északi térségéből, azaz a nyugat-európai
tengerpartokról sodródik el néhány példány Európa belsejébe az erősebb időjárási frontokkal.
A hazai előfordulások területi eloszlását tekintve, az látszik, hogy szinte kivétel nélkül
minden előfordulása a Dunától keletre esik, főként a Dél-Alföld és a Hortobágy halastavai a
fő felbukkanási helyei a fajnak (az adatokat lásd a 4.2.60. pontban). Ha nyugati irányból érnék
el a madarak a Kárpát-medencét, akkor néhány esetben legalább elő kellene, hogy forduljanak
nagyobb dunántúli vizeinken, például a Balatonon és a Fertőn (a Balatonról egyébként több
adata is ismert, de ezek közül csak egy hitelesített). Egyre gyakoribb hazai előfordulásai
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20. ábra: A dolmányos sirály (Larus marinus ) magyarországi
előfordulásai 1977-től 2006-ig

évek

nyilvánvalóan összefüggésbe hozhatók a faj erős állománynövekedésével és elterjedési
területének déli irányú terjeszkedésével. A hazai – főként régebbi és nem mai határainkon
belüli – adatokat először HARASZTHY & MOLNÁR (1984) elemezte. Első bizonyított mai
határainkon belüli előfordulása az 1970-es évek végén volt: 1977. november 30-án egy öreg
példányt figyeltek meg a szegedi Fehér-tavon (BANKOVICS, 1990). Ezután 1978 nyarán
bukkant fel egy példány a Duna budapesti szakaszán. Az 1980-as évek első feléből és
közepéből összesen kilenc adat ismeretes, 1989-ben viszont már hat előfordulása volt, ettől
kezdve pedig évenként változó számban, de szinte minden évben előfordult, különösen az
1990-es években, amikor minden évben kettő-öt adata volt hazánkban (20. ábra). Az
ezredforduló óta valamelyest csökkent az előfordulások száma (évente egy-négy adat).
Hazánkban eddig hatvanhárom hiteles előfordulási adata ismeretes, amelyek során összesen
hatvankilenc példány fordult elő (az előfordult példányok száma ennél valójában valamelyest
kevesebb lehet, mert néhány esetben feltételezhető, hogy ugyanaz a példány jelent meg
különböző területeken, de ez teljes bizonyossággal azért nem állítható, így az egyszerűség
kedvéért ezeket mégis külön adatként kezeljük). Valamennyi esetben megfigyelték, illetve
esetenként le is fényképezték a madarakat, bizonyító példánnyal egyelőre nem rendelkezünk.
Az előfordulások nagy részében (95%) egy példány került szem elé, de egy-egy alkalommal
(2-2%) kettő, három, sőt négy madarat is lehetett egyszerre látni. A legtöbb megfigyelt
21. ábra: A dolmányos sirály (Larus marinus ) magyarországi
előfordulásainak hetenkénti megoszlása
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dolmányos sirály öreg példány volt (91%), fiatalok (átszíneződő példányok) viszonylag
alacsonyabb számban (9%) voltak a hitelesített előfordulások között, aminek részben az is
lehet az oka, hogy míg az öreg példányok könnyen észrevehetők és meghatározhatók, addig a
fiatalok a más nagysirályokhoz hasonló színezetük miatt sok esetben elkerülhetik a figyelmet.
Az előfordulások éves dinamikáját (21. ábra) nézve megállapítható, hogy a tavaszi vonulási
időszakból elég kevés adatunk van, az előfordulások február vége és május közepe közötti
időszakra esnek. Az őszi vonulási időszak során a dolmányos sirályok szeptember közepe és
december eleje között bukkannak fel nálunk, a legkiemelkedőbb az október vége és november
közepe közötti időszak. Az ősszel hazánkban megjelenő madarak sokszor hetekig az adott
területen időznek, és csak az időjárás téliesre fordulása, illetve a vizek befagyása
következtében vonulnak tovább. A tavaszi vonulás során megjelenő madarak nem
tartózkodnak itt hosszabb ideig, legtöbbször másnapra továbbállnak.
A sarki csér (Sterna paradisaea) (3. kép) arktikus elterjedésű madárfaj. Költőhelyei a
magas északi területek tengerpartjai közelében vannak. Elterjedési területe Eurázsia és ÉszakAmerika sarkvidéki tájait szinte teljesen lefedi. Európában Izlandon, a Brit-szigeteken, az
Északi-tenger körüli országokban és Skandináviában költ (DEL HOYO et al., 1996).

3. kép: Sarki csér (Sterna paradisaea), ad., 12. hazai előfordulás,
2005. május 9., Fertőújlak, Borsodi-dűlő (fotó: DR. HADARICS TIBOR)
Európai állományát (a grönlandival együtt) 500 000 és 900 000 pár közöttire becsülik, az
állomány a legtöbb helyen stabil, de a Brit-szigeteken, Norvégiában és Grönlandon az utóbbi
években némileg csökkenő tendenciát mutat (BURFIELD & VAN BOMMEL, 2004). E területeken
az állomány nagyságának csökkenő tendenciája talán az utóbbi évtizedek melegedő éghajlati
változásaival hozható összefüggésbe, aminek következtében a faj fészkelőterülete északi
irányban tolódik el, és ez nyilván a délebbi fészkelőterületek állományának csökkenését,
illetve megszűnését vonja maga után. A sarki csér elterjedési területének északi irányú
eltolódására egyébként az észak-atlanti térség éghajlatának az 1850 és 1950 közötti
időszakban bekövetkező melegedése következtében már volt példa a 20. század elején
(BURTON, 1995).
Vonulásáról közismert, hogy a világon a legnagyobb vándorutat megtevő madárfaj,
telelőterületei az Antarktisz körüli tengerek. Az európai madarak az Atlanti-óceán keleti
felében, Európa és Afrika nyugati partjai mentén vonulnak dél felé, főként a partok mentén és
a nyílt tengeren vonul, de kisebb számban ősszel is megfigyelhető Északnyugat-Európában a
szárazföld felett. Az Észak-Amerika keleti részén költő madarak előbb délkeleti irányban
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22. ábra: A sarki csér (Sterna paradisaea ) magyarországi
előfordulásai 1991-től 2006-ig
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átszelik az Atlanti-óceánt, majd az európaiakkal együtt folytatják vonulásukat Afrika nyugati
partjai mentén. A tavaszi vonulás során az amerikai madarak az őszi vonulásuktól eltérő
útvonalon, Amerika keleti partjai mentén vonulnak északra, míg az európaiak valószínűleg
Afrika és Európa nyugati partvonala mentén közelítik meg költőhelyeiket. A madarak egy
része feltehetően Afrika keleti partvidéke mellett, az Indiai-óceán nyugati részén vonul
északra, és a Közel-Keleten, valamint Európán át éri el költőterületét. Feltehetően ezek a
madarak jelennek meg a Kárpát-medencében a tavaszi vonulás során (MAGYAR, 1996b).
Hazánkban eddig tizenkét hitelesített előfordulása ismert (az adatokat lásd a 4.2.62.
pontban), amelyek során összesen tizennégy példány került szem elé. Valamennyi esetben
megfigyelték a madarakat, többször bizonyító fénykép is készült, bizonyító példánnyal
azonban egyelőre nem rendelkezünk. Első adata a Dél-Alföldről származik: 1991. október 12től 14-ig egy fiatal példány tartózkodott a Szegedi-Fertőn (NAGY, 1992b). Második
előfordulása még ugyanebben az évben volt, 1991. november 8-án egy öreg példányt
figyeltek meg a Hortobágyi-halastavon. Az első előfordulása óta eltelt tizenhat év közül nyolc
(50%) olyan volt, amikor nem is került elő a faj hazánkban, négy évben (25%) csak egy-egy,
másik négy évben (25%) pedig két-két előfordulása vált ismertté, az előfordulások azonban
meglehetősen elszórtak és rendszertelenek (22. ábra). Az 1991-es két őszi adaton (14%) kívül
több őszi előfordulása nincs is, a további előfordult példányok mind az áprilistól júliusig
terjedő időszakban jelentek meg (86%): áprilisból három példány (21%), májusból összesen
öt példány (36%), júniusból és júliusból pedig két-két példány (14-14%) előfordulása
ismeretes (23. ábra). Egyébként ez az a tavaszi, kora nyári időszak, amikor előfordulására
leginkább számítani lehet, hiszen ekkorra érik el az Indiai-óceán nyugati részén észak felé
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23. ábra: A sarki csér (Sterna paradisaea ) magyarországi
előfordulásainak hetenkénti megoszlása
5
4
3
2
1
0
április

május

június

július

augusztus szeptember október

november

hónapok / hetek

90

vonuló egyedek Európát (MAGYAR, 1996b). A két őszi előfordulás során látott madarak
feltehetően egy észak-atlanti térségből Európa fölé húzódó ciklon frontrendszere által a
tengerpartról a kontinens fölé sodort példányok lehettek. A tizenkét hazai adat közül hat
(50%) a Fertőről (PELLINGER, 1993; PELLINGER & SOPRONI, 1999; HADARICS, 2000b), kettő
(17%) a Hortobágyról, egy-egy (7-7%) pedig a Szegedi-Fertőről (NAGY, 1992b), a Tiszatóról, az Apaji- és a Biharugrai-halastavakról származik. Első előfordulásakor (NAGY, 1992b)
egy fiatal példány került szem elé (7%), az összes többi megfigyelés esetében öreg madarakat
láttak (93%). A megfigyelések nagy részében (93%) magányos példányok kerültek szem elé,
egyetlen esetben (7%) viszont egyszerre több madár bukkant fel: 2005. májusában a
fertőújlaki élőhely-rekonstrukciós területen először három példányt láttak együtt, majd a
későbbi napokban folyamatosan két példányt lehetett megfigyelni (3. kép).
A karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus) palearktikus elterjedésű madárfaj.
Fészkelőterülete Közép-Európától és Skandináviától széles sávban húzódik Oroszország
európai részén és Szibérián át egészen Kamcsatkáig, de Kis-Ázsiától Iránon, Afganisztánon és
a Himaláján át egészen Kínáig is fészkel (CLEMENT et al., 1993).
Terjeszkedő madárfajról van szó, amelynek areája a 19. és a 20. század folyamán nyugati
irányban jelentős mértékben kiterjedt. A 19. század közepén jelent meg fészkelőként
Finnországban, de a 19. század végére areája ismét visszahúzódott (BURTON, 1995). A 20.
század első felében, az 1930-as években újabb nyugati irányú terjeszkedésnek indult, az 1950es évek közepére már egész Finnországban költött, és ebben az időben jelent meg először
Svédországban is, amelynek keleti részein húsz év alatt viszonylag elterjedt fészkelővé vált
(BOZHKO, 1980). Közép-Európában a 19. század közepén a finnországihoz hasonlóan volt egy
átmeneti előretörése, de a század végére areája itt is visszahúzódott. A 20. század első felében
ismét terjeszkedésnek indult: a Balti-tenger partvidéki területein nyomult nyugati irányba, és
Németországon át az 1970-es években Dániába is elért, Lengyelország területén viszont déli
irányban is elkezdett terjeszkedni, Szlovákiában először 1959-ben bizonyították költését, de
Csehországban is sok helyen költött (BOZHKO, 1980). 1974 óta Ausztriában is költ, ott
jelenlegi állománya 170-300 pár. Svájcban (10-20 pár), Szlovéniában (10-15 pár) és
Romániában (740-1200 pár) is fészkel (Erdélyben 1978-ban állapították meg először
költését), sőt szórványos fészkelők Franciaországban (5-15 pár), Nagy-Britanniában (0-7 pár)
és Bulgáriában (1-3 pár) is előfordulnak (BURFIELD & VAN BOMMEL, 2004).
Lengyelországban 10 000 - 30 000 pár, Csehországban 1300-2000 pár, Szlovákiában 5001000 pár költ, teljes európai állományát (a törökországiakkal együtt) pedig 3 000 000 és
6 100 000 pár közöttire becsülik (BURFIELD & VAN BOMMEL, 2004).
A karmazsinpirók terjeszkedésének okai összetettek (STJERNBERG, 1985): a 20. század
első felében Észak-Európa éghajlatában bekövetkezett melegedés kedvezően hatott a faj
költési eredményességére, mivel a karmazsinpirók késői (május végi) megérkezésének
időpontjára a vegetáció (a lombozat kifejlődése) a korábbi hűvösebb időszakokhoz képest
előrehaladottabb állapotban volt, így a költésbe kezdő karmazsinpirókok fészkei a
ragadozóktól jobban el voltak rejtve, ami a fiókák nagyobb arányú kirepüléséhez és jobb
túléléséhez vezetett, de a melegebb tavaszi időszakok egyébként is okai lehetnek a költőhelyre
visszaérkező madarak nagyobb területen való szétszóródásának. A költőterületeken
végbemenő változások, az összefüggő erdőségek feldarabolódása (erdőirtások), a felhagyott
legelőkön felnövő bokros növényzet, az egyre nagyobb arányú fenyőültetvények és az emberi
települések terjeszkedése mind a faj expanzióját segítette, de ehhez nagyban hozzájárult az is,
hogy a faj élőhely-preferenciája is eltolódott, az állománynövekedéssel egyidejűleg – eleinte
természetesen kényszerből – egyre gyakrabban jelent meg fészkelőként a nyílt területeken, az
ezeken az élőhelyeken született és felnőtt fiatal példányok pedig már eleve ezeken a
területeken kezdtek a következő fészkelési szezonban költeni. A nyílt területek „könnyű”
meghódításában szerepet játszhatott a kenderike (Carduelis cannabina) skandináviai
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állományának az 1920-as és 1930-as években bekövetkezett gyors és jelentős csökkenése is,
aminek következtében egy magevő madár szempontjából üres és kompetíciómentes élőhelyek
jöttek létre. Mindezt azért részletezem ennyire, hogy érzékelhető legyen, hogy a faj szinte
egész Közép-Európában fészkel már, csak Magyarországról nincsen egyelőre költési adata.
Telelőterülete a Hindusztáni-félszigeten és Kína déli részén van, tehát egy hosszú távú
vonuló fajról van szó, amely Európát ősszel keleti, sőt északkeleti irányban hagyja el, és a
vonulók csak Oroszország északi és középső részeit elérve fordulnak délkeleti irányba
(BOZHKO, 1980). Ez lehet az oka annak, hogy bár tőlünk északra jelentős nagyságú
fészkelőállományok vannak, a vonulás során nagyon kevés példány jut el a Kárpátmedencébe. A térképre ránézve könnyen belátható, hogy még a tőlünk északnyugatra,
nyugatra költő populációk madarai is, amennyiben északkeleti vagy keleti irányban vonulnak
jórészt kikerülik a Kárpát-medencét. A nálunk ősszel megjelenő példányok vagy tőlünk
nyugatra fészkelő és éppen keleti irányban vonuló, vagy a Kárpát-medence északi részén
fészkelő és kóborló példányok lehetnek. Mindeneste a tőlünk nyugati vagy délnyugati
irányban lévő területeken (Ausztriában, Svájcban és Szlovéniában) fészkelőknek legalább egy
része feltehetően érintheti az őszi vonulás során a Kárpát-medencét. A tavaszi vonulás során a
madarak délkeleti irányból közelítik meg Európai fészkelőhelyeiket, de azokat csak
viszonylag későn, május végén érik el.
Ez az északnyugati irányú vonulás lehet az oka annak, hogy hazánkban inkább a tavaszi
vonulás során fordul elő a faj, akkor is jellemzően a május végi időszakban, kiugróan május
utolsó hetében. Ezt bizonyítja egy dán gyűrűs madár megkerülése is, amelyet 1992. május 30án fogtak a fenékpusztai gyűrűzőtáborban. Első bizonyított hazai előfordulása Budakeszin
volt, ahol 1983. szeptember 8-án fogtak egy fiatal példányt (SZENTENDREY, 1984). Első
előfordulása után több év telt el, míg 1990 nyarán egy újabb példányt fogtak Fertőrákoson
(MME SOPRONI HCS, 1992), a kilencvenes években viszont szinte minden évből volt egy
vagy több adata (24. ábra). A karmazsinpirók hazai adatait korábban KALIVODA (1993) és
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24. ábra: A karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus ) magyarországi
előfordulásai 1983-tól 2006-ig
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SZINAI (1995a, 1995b) elemezte. A hazánkban előfordult huszonkilenc példány közül
tizenkettő (41%) gyűrűzés során került kézre, tizenhét példányt (59%) pedig távcsöves
megfigyelés révén azonosítottak. Bizonyító példánnyal egyelőre nem rendelkezünk, de a
gyűrűzött és a megfigyelt madarak előfordulásai nagyrészt fényképpel dokumentáltak. Eddig
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25. ábra: A karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus )
magyarországi előfordulásainak hetenkénti megoszlása
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huszonhét hitelesített előfordulása ismert Magyarországról (az adatokat lásd a 4.2.102.
pontban), amelyek során összesen huszonkilenc példány került elő. A huszonhét alkalomból
huszonötször (93%) magányos példányt láttak, illetve gyűrűztek, két alkalommal (7%)
viszont egyszerre két madár került elő (egyszer gyűrűzésnél, egyszer pedig megfigyeléskor).
Az adatok közül először is érdemes kiemelni két tapolcai megfigyelését, mert ez az a két adat,
ami a faj költési idejéből származik, ráadásul a megfigyelt madarak hosszan kitartottak a
területen. Először 2003. június 15. és augusztus 13. között láttak egy éneklő hímet Tapolca
belterületén, amely mellett időnként egy tojó példány is feltűnt, a következő évben (2004)
pedig július 12. és 29. között észleltek ugyanitt egy éneklő hím madarat (ekkor tojót nem
láttak). Mivel ez a két megfigyelés éppen egybeesik a költési idővel nem kizárt, hogy a faj
fészkelhet nálunk, de lehet, hogy csak egy revírt foglaló, de pár nélküli hím madár tartott ki
egész időszak alatt (igaz az első évben tojót is láttak, de egyéb fészkelésre utaló jelet nem
észleltek). A karmazsinpirók többi adata határozottan két részre különíthető. Tizenhét példány
adata (59%) származik a tavaszi vonulási időszakból, nevezetesen az április 22. és május 31.
közötti időből, ebből a tizenhét példányból tizenegy (65%) május utolsó hetében fordult elő
(25. ábra). Az ebben a tavaszi vonulási időszakban előfordult tizenhét példány közül
tizennégy (82%) volt hím és csak két esetben (12%) láttak, illetve fogtak tojó madarat (egy
megfigyelésnél az ivart nem határozták meg, de valószínűleg ez is egy második éves hím
madár lehetett). A megfigyelt hímek között jellemzően elég sok (57%) a második éves madár,
tehát az olyan, amelynek a karmazsinvörös tollazata még nem vagy még alig-alig alakult ki,
de ezek a madarak már énekelnek, sőt költhetnek is. Az, hogy a hímek megfigyelései ennyire
túlsúlyban vannak annak is betudható, hogy a hímeket könnyebb meghatározni, ráadásul elég
jellegzetes énekük alapján könnyen megtalálhatók, míg a verébszerű tojók nehezebben
vehetők észre és nehezebben is határozhatók meg. Az őszi vonulási időszak már nagyon
korán, júliusban elkezdődik, a madarak rögtön a kirepülés után elindulnak a téli szállásaik
felé. Az őszi vonulásról származó kilenc hazai adat (31%) a július 8. és szeptember 8. közötti
időszakból való, ebben az időszakban jellemzően fiatal példányok kerültek kézre, illetve
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megfigyelésre: a kilenc madárból öt (56%) fiatal volt, és csak három esetben (33%) láttak,
illetve gyűrűztek tojó, és egy esetben (11%) hím példányt. Az őszi vonulás során hazánkban
előkerült valamennyi öreg példány július folyamán fordult elő, míg a fiatal madarak
előfordulásai kivétel nélkül augusztusra és szeptemberre esnek (25. ábra), ami arra utal, hogy
ősszel az öreg példányok előbb elhagyják költőhelyeiket, előbb kezdik meg az őszi vonulást,
míg a fiatalok hosszabb ideig a költőhelyek környékén maradnak, és csak később indulnak a
telelőterületek felé. Az irodalomban több esetben is kerültek publikálásra olyan
karmazsinpirók-adatok (HORN, 1926; MEZEI, 1977; GÁL, 1986; STOLLMANN et al., 1987),
amelyeket a Nomenclator Bizottság nem hitelesített. Ezek közül egyre kell kitérni, hiszen ez
az adat az 1984-es nomenclatorban (KEVE, 1984) még szerepelt, de később a Nomenclator
Bizottság törölte az adatot a hiteles előfordulások sorából (MAGYAR et al., 1998). Egy 1920as évekből származó adatról van szó (HORN, 1926), állítólag négy-öt példányt figyeltek meg
1924 márciusának elején. Ez az adat két okból is nagyon megkérdőjelezhető. A nagyon korai
időpont teszi legfőképpen valószínűtlenné az adatot, hiszen március elején a
karmazsinpirókok még nem érkeznek meg Európába, ekkor még a telelőhelyeiken vannak,
vagy éppen csak megkezdték a tavaszi vonulásukat. Igaz ugyan, hogy az expanziós hullámok
éveiből ismertek téli és kora tavaszi európai előfordulások (MOŠANSKY, 1964), amelyek talán
a madarak téves orientációjával, reverz vonulással hozhatók összefüggésbe, de az 1920-as
évek éppen a faj két európai expanziója közé esnek, tehát ebben az időben a karmazsinpirók
elterjedési területe Európában éppen visszahúzódott, ami igencsak valószínűtlenné teszi az
adatot.
A szibériai faunaelemek közé tartozó törpesármány (Emberiza pusilla) költőterülete a
Lappföldtől Észak-Oroszországon át egészen Kelet-Szibériáig húzódik (BYERS et al., 1995).
A faj elterjedésének nyugati határa a 19. század végén még csak a Dvina folyó és
Arhangelszk környékén volt (BURTON, 1995), a 20. század elején azonban – összefüggésben
az Észak-Európa éghajlatában bekövetkező enyhülési folyamatokkal – nyugati irányban
terjeszkedett és megjelent fészkelőként Finnországban, majd Norvégia és Svédország északi
részén is.
Európai állományát 5 000 000 és 8 000 000 pár közöttire becsülik, ennek nagy része
Oroszországban fészkel, Finnországban csak 1000-5000 pár, Norvégiában legfeljebb 30 pár,
Svédországban 10-150 pár költ, finnországi állománya 1990 és 2000 között jelentősen
csökkenő tendenciát mutatott (BURFIELD & VAN BOMMEL, 2004).
A faj vonulása érdekes, mert az európai fészkelőterületekről a madarak először keleti
irányban vonulnak, és csak Nyugat-Szibériában fordulnak délkeleti irányba, hogy elérjék a
Kína délkeleti részén lévő telelőterületüket. Északnyugat-Európában meglehetősen sok
előfordulása ismert, a Brit-szigeteken például több mint ötszáz adata van, de a legtöbb európai
országban is előkerült már, az európai adatok zöme az őszi időszakból származik
(LEWINGTON et al., 1991). Brit-szigeteki és skandináviai előfordulásai magyarázhatók a
reverz vonulással, Közép-Európába viszont valószínűleg nem ilyen 180°-kal eltérő irányban
vonuló madarak jutnak el, s valószínűleg a fiatal madarak vonulási irányultságának a szórása
sem lehet olyan nagy, hogy egyesek a keleti irány helyett délnyugati irányba vonuljanak.
Valószínűbbnek tartom, hogy a nálunk előkerült példányok a költőterület keletebbi feléből
származnak, és tér-irány zavar (jobb-bal tévesztés) következtében ősszel nem délkeleti,
hanem délnyugati irányban vonulnak, így kerülhetnek Közép-Európába.
Három hazai előfordulása ismert (az adatokat lásd a 4.2.106. pontban), mindhárom az
őszi időszakból (október–november). Első hazai adata Ócsáról származik, 1988. november 7én egy fiatal példányt fogtak az ócsai gyűrűzőtáborban (CSÖRGŐ, 1989). 1990. október 22-én
egy példányt figyeltek meg a Hortobágyon, mégpedig a Kunkápolnási-mocsárban (KOVÁCS,
1991b). A harmadik hazai törpesármány megint Ócsán került kézbe: 2002. november 29-én
fogtak és gyűrűztek egy fiatal példányt.
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A szalagos keresztcsőrű (Loxia leucoptera) szibériai-kanadai faunaelem. Elterjedési
területe Finnország keleti részétől a fenyőredők övezetében egészen Kelet-Szibériáig húzódik,
de Észak-Amerikában is széltében elterjedt a megfelelő élőhelyeken (CLEMENT et al., 1993).
Európai fészkelőállományának a nagyságát 1 000 000 és 2 900 000 pár közöttire becsülik
(BURFIELD & VAN BOMMEL, 2004). Fő tápláléka a vörösfenyő és a lucfenyő magvai,
állománynagysága erősen függ e két fenyőfaj magtermésének alakulásától. Mivel e fafajok
magtermésének mennyiségében hozzávetőlegesen hétéves periódus figyelhető meg, a
szalagos keresztcsőrű állománya is ennek megfelelően többé-kevésbé hétévenként növekszik,
azaz a fenyőfélék jó magtermését követően állománynövekedések és kifejezett inváziók
figyelhetők meg. Ezekben az években költőterülete is növekszik, ilyenkor Svédországban, sőt
Norvégiában is megjelenik fészkelőként (KNOX & VIRKKALA, 1997). A legnagyobb inváziók
akkor jönnek létre, ha egy átlagosnál rosszabb magtermésű évet követ egy átlagosnál jobb
magtermésű időszak. A téli időszakban a madarak valamelyest délebbre húzódnak, de ezt
erősen az időjárás, illetve a rendelkezésre álló táplálék határozza meg, kemény tél esetén a
táplálék gyorsabban elfogy, illetve a fagyok és a vastag hótakaró megnehezíti a megszerzését,
ezért a madarak délebbre kényszerülnek, de Közép-Európáig általában ekkor sem jutnak el.
Az utóbbi évtizedek egyik ismert inváziós éve volt 1990, 1990/91 telén nagyon sok szalagos
keresztcsőrű jelent meg Észak-Európában a fészkelőterületektől délre (Dél-Skandinávia,
Észak-Németország), sőt 1991-ben Berlin közelében sikeresen költött is (KNOX & VIRKKALA,
1997).
Nem véletlen, hogy erre az inváziós időszakra esett a faj első két hiteles hazai
előfordulása is, de figyelemre méltó az is, hogy a következő előfordulás 1997 őszén volt, ami
viszont éppen egy hét évvel későbbi időszak (az adatokat lásd a 4.2.101. pontban). Első hazai
előfordulásának körülményei is érdekesek: a madarat egy macska fogta meg Sátoraljaújhelyen
1990. szeptember 12-én (BANKOVICS, 1991). A második példányt is elhullva találták
Biatorbágy közelében 1990. december 16-án (BANKOVICS, 1991). Mindkét bizonyító példány
fiatal tojó, a budapesti Természettudományi Múzeumba kerültek elhelyezésre. Harmadik
hazai előfordulására hét évvel később, 1997-ben került sor, október 10-én figyeltek meg egy
öreg hím példányt az egyik zalaegerszegi temetőben, a madár egészen november 22-ig ott
tartózkodott (FARAGÓ, 1998). A hazai irodalomban már voltak közlések a szalagos
keresztcsőrű előfordulásáról korábban is (WARGA, 1929; GERÉBY, 1964), de ezek az adatok
nem tekinthetők hitelesnek, tekintve, hogy csak megfigyelésekről volt szó (abban az időben
csak bizonyító példány alapján lehetett egy fajt felvenni a nomenclatorba), ráadásul a
keresztcsőrűk (Loxia curvirostra) között is meg lehet időnként figyelni a szalagos
keresztcsőrűhöz hasonló szárnycsíkos példányokat.
Meg kell még említenünk a kékbegy svecica alfaját (Luscinia svecica svecica) mint
faunára nézve új rendszertani alakot. A kékbegy ezen alfaja Skandináviában, valamint a
Kelet-európai-síkság és Szibéria északi részein fészkel, de költőterülete Alaszkába is átnyúlik.
(DEL HOYO et al., 2005).
Telelőhelyei Dél-Európában, Észak-Afrikában, Afrika Szaharától délre eső szavannás
területein, az Arab-félszigeten és Délkelet-Ázsiában vannak (DEL HOYO et al., 2005).
Skandináviai állományát 340 000 és 1 450 000 pár közöttire becsülik (BURFIELD & VAN
BOMMEL, 2004).
Magyarországról egyetlen bizonyított előfordulása ismert (az adatot lásd a 4.2.75.
pontban): 1992. május 26-tól 28-ig egy öreg hím példány énekelt Fertőújlak közelében
(HADARICS et al., 1993). A madarat sikerült befogni és meggyűrűzni, a kézben lévő madáron
látható bélyegek és a biometriai adatok alapján vált egyértelművé, hogy az a svecica alfajhoz
tartozik (más alfajoknak is van vörös torokfoltja). Ez az északi alfaj az őszi vonulás során
valószínűleg elkerüli a Kárpát-medencét, ugyanis délkeleti vagy délnyugati irányban vonul, a
tavaszi vonulás közben viszont kis számban valószínűleg átvonul hazánkon, de a nálunk költő
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kékbegyek megérkezésénél három-négy héttel később (ez lehet az oka annak, hogy nem kerül
szem elé, hiszen a madarászok ekkor már nem nagyon figyelnek az éneklő kékbegyekre).
Végül említést érdemel a lazúrcinege és kék cinege hibridje (Parus cyanus X Parus
caeruleus). A lazúrcinege (Parus cyanus) szibériai faunaelem. Oroszország európai részének
középső területeitől Szibéria déli részein át Kelet-Szibériáig honos (HARRAP & QUINN, 1996).
Síkvidékeken élő populációi nem vonulók, a hegyvidékiek azonban télen alacsonyabb
területekre húzódnak, és az ottani madarakkal sokszor nagy csapatokba verődve rövid
távolságokra kóborolnak, de elmozdulásuk általában a költőterület határain belül marad. Az
őszi vagy a tavaszi kóborlás során azonban időnként inváziószerűen megjelennek a
költőterülettől nyugatra is, és ilyenkor ott költések is előfordulnak. A fajnak több ilyen
inváziós hulláma is ismert, a legnagyobb az 1870-es és az 1880-as években volt, a legutóbbi
ilyen nyugati irányú inváziójának pedig 1968 és 1979 között lehettek az ornitológusok a tanúi,
ekkor még Finnországban is költött (HARRAP & QUINN, 1996).
Nyugati irányú inváziói alkalmával elterjedési területe átfedésbe kerül a kék cinegéével
(Parus caeruleus), amivel párba állhat, és sikeresen költhet is (számos ilyen példa ismert).
Európa legtöbb országában kerültek már meg e vegyes párok költéséből származó hibrid
madarak (HARRAP, 1995). Ezeket eleinte sokszor lazúrcinegének gondolták, de a tüzetesebb
vizsgálat után kiderült, hogy hibrid példányokról van szó (a hibridek bélyegei a két faj között
állnak, de sokszor nagyon hasonlítanak valamelyik szülőfajra, így szinte teljesen a
lazúrcinegére emlékeztető példányok is lehetnek közöttük).
Magyarországon bizonyítottan két esetben fogtak és gyűrűztek ilyen hibrid madarakat.
Először 1988. december 26-án Gyula-Városerdőn került kézre egy madár (FORGÁCH, 1989),
majd 1989. október 28-án Ócsán fogtak egyet (CSÖRGŐ, 1990). Eleinte mindkét példányt
lazúrcinegének határozták, csak a fényképek alapos elemzése után derült ki, hogy hibrid
példányokról van szó. A lazúrcinegének a hazai madártani irodalomban egyébként néhány
régebbi adata is van (WARGA, 1924; BOZSKO & JUHÁSZ, 1985), ezek azonban nem tekinthetők
hitelesnek, tekintve, hogy csak megfigyelték a madarakat, így nem lehet azt sem
megállapítani, hogy nem hibridekről van-e szó.
A Nyugat-Palearktisz északi részéről származó, Magyarországon ritka fajok (illetve
alfajok) még a jeges búvár (Gavia immer) (adatait lásd a 4.2.1. pontban), a kis hattyú (Cygnus
columbianus bewickii) (adatait lásd a 4.2.10. pontban), a rövidcsőrű lúd (Anser
brachyrhynchus) (adatait lásd a 4.2.12. pontban), az apácalúd (Branta leucopsis), az örvös lúd
hrota alfaja (Branta bernicla hrota) (adatát lásd a 4.2.16. pontban), a pehelyréce (Somateria
mollissima), a csigaforgató ostralegus alfaja (Haematopus ostralegus ostralegus) (adatát lásd
a 4.2.31. pontban), a terekcankó (Xenus cinereus) (adatait lásd a 4.2.47. pontban), a
laposcsőrű víztaposó (Phalaropus fulicarius) (adatait lásd a 4.2.49. pontban), a nagy halfarkas
(Stercorarius skua) (adatait lásd a 4.2.50. pontban), a heringsirály heuglini alfaja (Larus
fuscus heuglini) (adatait lásd a 4.2.57. pontban), a jeges sirály (Larus hyperboreus) (adatait
lásd a 4.2.59. pontban), a kenti csér (Sterna sandvicensis) (adatait lásd a 4.2.61. pontban), az
alka (Alca torda) (adatát lásd a 4.2.63. pontban), az örvös rigó torquatus alfaja (Turdus
torquatus torquatus) (adatait lásd a 4.2.81. pontban), a nagy pirók (Pinicola enucleator)
(adatát lásd a 4.2.103. pontban) és a sarkantyús sármány (Calcarius lapponicus). E taxonok
mind az 1898-as nomenclator (MAGYAR ORNITHOLOGIAI KÖZPONT, 1898) megjelenése után
kerültek elő új fajként, illetve alfajként hazánk mai területén, ezért valamennyi hiteles hazai
előfordulási adatuk megtalálható a 4.2. fejezetben, kivéve az apácalúd, a pehelyréce és a
sarkantyús sármány esetében, ezek ugyanis többé-kevésbé rendszeresen megjelenő
madárfajokká váltak, így meglehetősen sok előfordulásuk van, illetve adataik egyesével való
összegyűjtése szinte lehetetlen.
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A Nyugat-Palearktisz északi részéről származó ritka madarak közé még olyan fajok (és
alfajok) is tartoznak, amelyek első előfordulása még az 1898-as nomenclator (MAGYAR
ORNITHOLOGIAI KÖZPONT, 1898) megjelenése előtti, ezért adataik a 4.2. fejezetben sem
szerepelnek. E madárfajok és alfajok a következők: örvös lúd (Branta bernicla), cifra
pehelyréce (Somateria spectabilis), a héja buteoides alfaja (Accipiter gentilis buteoides),
tengeri partfutó (Calidris maritima), lunda (Fratercula arctica), hóbagoly (Nyctea
scandiaca), karvalybagoly (Surnia ulula), nagy fakopáncs major alfaja (Dendrocopos major
major), szürke zsezse (Carduelis hornemanni).
A Nyugat-Palearktisz északi részéből, azaz Észak-Európából hazánkba érkező ritka
madarak nagy része tengerekhez, tengerpartokhoz kötődő faj (sirályok, csérek, partimadarak),
aminek következtében a szárazföld belsejében, így Közép-Európában eleve nagyon ritkán
fordulnak elő. Az észak-európai nálunk ritkán előforduló énekesmadaraknak pedig többnyire
olyan a vonulási mintázata, hogy vonulási útjaik elkerülik a Kárpát-medencét, és ez az oka
annak, hogy bár tőlünk északra nem ritkák, hazánkban mégis csak rendkívül ritkán jelennek
meg. Természetesen számos olyan észak-európai madárfaj ismert, amelyek a vonulásuk során
vagy télen gyakoriak, sőt sokszor nagy tömegben fordulnak elő a Kárpát-medencében.
4.1.5.1.1.3. A Nyugat-Palearktisz keleti részéről származó madárfajok
E fejezetben azokat a hazánkban 1974 óta előfordult madárfajokat tárgyalom, amelyek a
Kárpát-medencétől keletre lévő európai területekről, azaz a Fekete-tenger vidékéről, illetve a
Kelet-európai-síkság déli részéről érkeznek hozzánk. Ezek többnyire a sztyeppterületekhez
kötődő madárfajok, elterjedési területük a Kelet-Palearktisz délnyugati részeire is átnyúlik,
tehát Ázsia délnyugati sztyeppéin is előfordulnak. Tekintve, hogy elterjedési területük a
Kárpát-medencétől keleti irányban van, hozzánk többnyire reverz vonulás, a tavaszi
’overshooting’ vagy a költési idő utáni kóborlás során jutnak el. A reverz vonulás jelenségét a
Kelet-Palearktisz középső részeiről érkező füzikefajok kapcsán tárgyalom részletesen (mivel e
fajoknál a legjellemzőbb és a legkutatottabb) (4.1.5.1.2.2. fejezet), itt röviden csak annyit kell
megjegyezni, hogy az őszi vonulási időszakban egyes fajok szinte kizárólag az abban az
évben született fiatal példányai közül néhány a szokásos vonulási útjának irányultságával
éppen ellentétes irányban indul el, és így kerül Európába, a jelenség okaként számos külső
tényező hatását felvetették már, de belső (genetikai) okai is lehetnek. A tavaszi ’overshooting’
esetében a madarak a tavaszi vonulás során „túllőnek” a célon, és vonulási útjukat
meghosszabbítva jelennek meg a költőterületüktől északra (ha a vonulás dél–észak irányú)
vagy nyugatra, északnyugatra (ha a vonulás kelet–nyugati, illetve délkelet–északnyugati
irányú). A tavaszi ’overshooting’ jelenségét a mediterrán énekesmadárfajok hazai
előfordulásaival kapcsolatban tárgyalom részletesen (4.1.5.1.1.4. fejezet). Számos, főleg
nagytestű madárfajnál ismert, hogy a költési idő után, főleg a fiatal példányok kisebbnagyobb kóborlásba kezdenek, aminek során elterjedési területüktől távol lévő területekre is
eljutnak. Ennek okaként legtöbben a fiatalok kirepülése következtében megnövekedett
állományban fellépő intraspecifikus kompetíciót jelölik meg, de a faj esetleges terjeszkedése
is erre alapozódik, hiszen e kóborlás során „fedeznek fel” a madarak lehetséges új
fészkelőterületeket. E fajok között is számos található, amelyek elterjedési területe nyugati
irányú terjeszkedést mutat, így ezek megfigyelési adatainak szaporodása, azzal is
összefüggésbe hozható, hogy fészkelőterületük egyre közelebb kerül a Kárpát-medencéhez.
A fehérfarkú lilebíbic (Chettusia leucura) turkesztáni faunaelem. Költőterületei KisÁzsiában, a Kaszpi-tenger környékén, a Turáni-alföldön, Mezopotámiában, valamint Irán és
Pakisztán területén vannak (DEL HOYO et al., 1996). Európában korábban rendkívül ritka
kóborlónak számított, 1997-ig mindössze huszonkét adata volt ismert. Az 1960-as évek
közepe óta nyugati és északi irányban terjeszkedik (BURTON, 1995; JACKSON, 1997), ennek
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kapcsán ettől az időtől kezdve európai adatai is megszaporodtak. Jelenleg már Ukrajnában
(Krím) és Romániában (Dobrudzsa) is költ (KISS & SZABÓ, 2000a, 2000b, 2001a;
RENAUDIER, 2000).
Európai populációját a törökországiakkal együtt 80 és 320 pár közöttire becsülik, az
állomány enyhe emelkedést mutat (BURFIELD & VAN BOMMEL, 2004).
Iraki és iráni populációi állandók, a közép-ázsiai madarak vonulók, telelőterületei
Szudánban, Pakisztánban és Indiában vannak (HAYMAN et al., 1986).
Első hazai előfordulása 1975. május 23-án volt Agárd közelében (SEMMLER, 1975;
RADETZKY, 1975; SEMMLER & WEBER, 1976; RADETZKY, 1977a). Összesen tizenhárom
magyarországi adata ismert (az adatokat lásd a 4.2.38. pontban), ezek közül több esetben is
elképzelhető, hogy ugyanazt a példányt figyelték meg különböző időpontokban és különböző
helyeken. A madarakat minden esetben csak megfigyelték, többször bizonyító
fényképfelvételek is készültek, azonban bizonyító példánnyal egyelőre nem rendelkezünk. A
legtöbb (öt) előfordulás májusból származik (38%), de júliusban és augusztusban is
együttesen öt alkalommal figyelték meg. Egy-egy áprilisi (ez tulajdonképpen már április
utolsó napjaiból származik), szeptemberi és novemberi adata is ismert. Novemberi
balmazújvárosi (ECSEDI & SZONDI, 1989) és szeptemberi cserebökényi (BOD, 1999)
előfordulásai feltehetően a költési idő utáni kóborlással hozhatók összefüggésbe, de júliusi és
augusztusi megjelenései is valószínűleg e jelenségnek köszönhetők: a nyugati irányú
terjeszkedés alapja az állománynövekedésen túl éppen a költési idő utáni kóborlás során
felfedezhető új fészkelőhelyek keresésében rejlik. A tavaszi előfordulások a tavaszi
’overshooting’-gal hozhatók összefüggésbe, bár ez a jelenség inkább az énekesmadarak
esetében ismert, és a kifejezést is többnyire énekesmadaraknál használják. Mindenesetre tény,
hogy a telelőterületekről északnyugati irányban repülő fehérfarkú lilebíbicek
fészkelőterületükön túljutva éppen Közép-Európába kerülhetnek. Az adatok legnagyobb része
az Alföld halastavairól, szikeseiről származik, a Dunántúlról csak két előfordulás ismert,
mégpedig a Velencei-tó (RADETZKY, 1975, 1977a) és a Fertő mellől (HADARICS, 2006).
Minden esetben öreg példányokat láttak, többnyire (85%) magányosan, de 2001. május 5. és
14. között több (maximum négy) példány tartózkodott Apajon, illetve 2001. május 13-án a
tömörkényi Dong-érnél is két madarat láttak együtt. A legtöbb adat (31%) is éppen ebből a
2001-es évből származik, ami nem véletlen, hiszen az előző évben Dobrudzsában 20-25 pár
fészkelt (KISS & SZABÓ, 2000a, 2000b, 2001), bár megjegyzendő, hogy a 2001-es adatok
esetében is elképzelhető, hogy egyes megfigyelések ugyanarra a madárra vagy madarakra
vonatkoznak.
A sivatagi lile (Charadrius leschenaultii) paleoxerik faunaelem. Fő elterjedési terület a
Kaszpi-tenger keleti részétől az ázsiai sztyeppövezeten át a közép-ázsiai sivatagokig és BelsőMongóliáig húzódik, de elszigetelt populációi a Kaszpi-tengertől nyugatra, Kis-Ázsiában és a
Közel-Keleten is vannak (DEL HOYO et al., 1996). A faj az 1950-es évek eleje óta terjeszkedik
nyugati irányba, Szíriában 1952 óta, Jordániában 1963 óta, Kis-Ázsiában pedig 1967 óta költ
(BURTON, 1995).
Európai állományát a törökországiakkal együtt 1000-1800 párra becsülik, törökországi
populációja határozott csökkenést mutat (BURFIELD & VAN BOMMEL, 2004).
A faj hosszú távú vonuló, telelőterületei a Vörös-tenger, az Arab-öböl és az Indiai-óceán
partjain, Délkelet-Ázsiában, valamint Ausztrália partjain vannak (HAYMAN et al., 1986).
Európai előfordulásai az 1980-as évek óta megszaporodtak (LEWINGTON et al., 1991), amit az
utóbbi évtizedek melegedő klímájával hoznak összefüggésbe (BURTON, 1995).
Magyarországon két előfordulása ismert (az adatokat lásd a 4.2.33. pontban), de érdekes
módon a két madár nem ugyanahhoz az alfajhoz tartozott. Először 1992. július 7. és 14. között
figyeltek meg egy öreg hím példányt Fertőújlak közelében (HADARICS & PELLINGER, 1993d;
1993e), ez a madár a crassirostris vagy a leschenaultii alfajhoz tartozott, azaz származási
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helyét tekintve a közép-ázsiai sztyeppövezetből érkezett (megjegyzendő, hogy valószínűbb a
nyugatabbi elterjedésű crassirostris alfaj előfordulása). A másik, szintén öreg hím példányt
1997. május 24–25-én a tömörkényi Csaj-tavon figyelték meg, és június 1. és 12. között a
közeli szegedi Fehér-tavon is ugyanez a példány került a megfigyelők szeme elé (DOMJÁN,
1997). Ez a madár viszont a Kis-Ázsiában és a Közel-Keleten honos columbinus alfajhoz
tatozott. A sivatagi lilék ide kerülését tekintve több lehetőség is felmerül. A fertői júliusi
megfigyelés (HADARICS & PELLINGER, 1997d, 1997e) esetében lehetséges, hogy már a költés
utáni kóborlás során jutott el egy példány hozzánk, igaz, ez a fiatal madarakra és a tojókra
jellemzőbb, itt viszont egy hím madarat láttak. Ezért talán valószínűbb, hogy az előfordulás a
tavaszi ’overshooting’-gal áll összefüggésben, hiszen a Kaszpi-tengertől keletre lévő
költőhelyekre Délkelet-Ázsia irányából érkező sivatagi lilék vonulási útjukat
meghosszabbítva, azaz a „célon túllőve” éppen Közép-Európában köthetnek ki. Igaz, az
előfordulás ideje meglehetősen késői (a sivatagi lilék április, május folyamán érkeznek
költőterületükre), de elképzelhető, hogy a madár már a megfigyelésnél korábban érkezett
Európába, de csak ekkor került a madarászok szeme elé. Az is elképzelhető, hogy a téves
orientáció miatti reverz vonulás során még az ősszel Európába került fiatal egyed túlélte a
telet, átvedlett nászruhába, és költőterülete felé visszaindulva került szem elé. A columbinus
alfaj májusi előfordulása (DOMJÁN, 1997) esetén már az időpontból következően is
egyértelműbb a tavaszi ’overshooting’ esete. Ez az alfaj Észak-Afrika keleti részén és a
Vörös-tenger partvidékén telel, kis-ázsiai költőterületeire visszatérve, illetve azokon tovább
vonulva könnyen eljuthat Európa középső részére.
A halászsirály (Larus ichthyaetus) (4. kép) jellegzetes szarmata faunaelem. Elterjedési
területe Ukrajna déli részétől a Kaszpi-tenger északi és délkeleti részein, valamint az ázsiai
sztyeppövezeten át Nyugat-Mongóliáig és Tibetig húzódik (DEL HOYO et al., 1996). Általában
a sós sztyepptavak mellékén költ nagy telepekben. A telepek nagyon gyakran átrendeződnek,
a vízjárástól függően megszűnhetnek, majd évek múlva újra létrejöhetnek (a madarak sokszor
akár több száz kilométerre fészkelhetnek az eredeti telepüktől).

4. kép: Halászsirály (Larus ichthyaetus) ad.,
2005. július 20., Hortobágy, Csécsi-halastó (fotó: TAR JÁNOS)
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Az európai populáció az 1980-as években másfél-kétszeresére növekedett, ami 45 000 és
50 000 közötti költőpárt jelent, különösen gyors volt a növekedés Ukrajnában, ahol 1993-ra
az állomány 42 000 párra emelkedett. Míg az oroszországi területeken az állománynövekedés
nem járt a fészkelőterület növekedésével, addig Ukrajnában a faj elterjedési területének a
határa mintegy 100 km-rel nyugatra tolódott (SEREBRYAKOV & ZUBAKIN, 1997b). A
terjeszkedés vélhetően a sikeres védelmi intézkedéseknek, illetve a faj különböző ázsiai és
európai populációi újrarendeződésének köszönhető. Az állomány a legfrissebb adatok szerint
Európában ismét visszaesett, Oroszországban 15 000 és 25 000 pár közötti, Ukrajnában pedig
csak 1000-1500 pár költ (BURFIELD & VAN BOMMEL, 2004). Európai előfordulásai is az
állománynövekedés időszakában, azaz az 1990-es évek elején, közepén szaporodtak meg,
Lengyelországban, a balti államokban, Romániában, Görögországban egyre gyakrabban
figyelték meg, de Északnyugat-Európába (Brit-szigetek, Skandinávia) már csak néhány
példány jutott el (ECSEDI, 1996, 1998).
Telelőterülete egyébként a Vörös-tenger partjain, a Perzsa-öbölben és az Indiai-óceán
északi partjain vannak (DEL HOYO et al., 1996). Az állománynövekedéssel egy időben egyre
gyakrabban jelenik meg télen a Közel-Keleten és Észak-Afrika partjainál, úgy tűnik, hogy a
nyugati irányú terjeszkedéssel a telelőhelyek is kiterjedtek nyugati irányban, ez persze együtt
jár a Földközi-tenger keleti részén át vezető új vonulási utak kialakulásával is (nem véletlenül
szaporodtak meg tehát a görögországi adatok).
Első hazai előfordulása a Hortobágyon volt, 1992. június 1-jén figyeltek meg egy
második éves példányt a Derzsi-halastavon, amely aztán szeptember 25-ig a Hortobágyon
maradt, és más halastavakon is felbukkant. Még ugyanebben az évben egy másik második
éves példány is megjelent a Hortobágyon július 7-én, ez a madár augusztus 8-ig maradt a
területen. A halászsirály ettől az évtől fogva minden évben rendszeresen megjelenő
madárfajjá vált Magyarországon (az adatokat lásd a 4.2.51. pontban). Adatainak elemzése
meglehetősen bonyolult, mert általában egyszerre több példány is időzik nálunk, ugyanaz a
madár több különböző helyen is felbukkanhat, ráadásul az átszíneződő, még ivaréretlen
példányok korát a különböző megfigyelők különbözőképpen ítélhetik meg, így az adatokból
sokszor úgy tűnik, hogy másik példányról van szó, holott valószínűleg ugyanaz a madár
bukkant fel más helyen, csak a megfigyelők más korúnak határozták, mint előtte. Jellegzetes
előfordulási helye a Hortobágy, ahol szinte egész nyáron át lehet egy vagy két átnyaraló
példánnyal találkozni. A Hortobágy után a dél-alföldi halastavak, elsősorban a szegedi Fehértó és a Szegedi-Fertő a legjelentősebb előfordulási helye. Itt is szinte nyaranta előfordul egy
vagy két példány, s itt is többnyire hosszasan időznek a madarak. E két területen kívül
előfordult még más tiszántúli halastavakon is, de megjelent a Tisza-tavon és a Dunán is
(ALBERT, 1994), a Dunántúlról viszont egyelőre csak egyetlen előfordulása ismert. Nálunk
legkorábban március első hetében jelenik meg, de márciusból még viszonylag kevés adat
ismert. Az áprilisban és májusban feltűnő madarak nem tartózkodnak nagyon hosszú ideig a
Kárpát-medencében, viszont a később, júniusban és júliusban jövő – többnyire ivaréretlen –
példányok általában több hétig vagy hónapig is itt maradnak, sokszor egészen októberig vagy
novemberig meg lehet őket figyelni az adott területen. A halászsirály előfordulása
szempontjából legkiemelkedőbb a július közepétől október közepéig tartó időszak. Október
vége felé már kevesebb madár tart ki, de egyesek még novemberben, sőt enyhe tél eleji
időjárás esetén néha még december legelején is megfigyelhetők. Az adatok grafikus
ábrázolása (26. ábra) során felmerül az a nehézség, hogy mi számít egy adatnak, illetve az,
hogy egy-egy madár hónapokig az adott területen tartózkodik. Ezért az ábrázolás során azt az
elvet követtem, hogy a valószínűleg ugyanarra a példányra vonatkozó adatokat egynek
vettem, viszont az adott madár teljes itt tartózkodásának idejét belevettem az ábrázolásba, ami
azt jelenti, hogy egy adatot nemcsak az első megfigyelés időpontjában ábrázoltam, hanem
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26. ábra: A halászsirály (Larus ichthyaetus ) magyarországi
előfordulásainak hetenkénti megoszlása
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amíg a madár itt tartózkodott valamennyi további héten megjelenítettem (így tulajdonképpen
azt mutatja az ábra, hogy az év adott időszakában milyen esély van halászsirállyal találkozni,
illetve az év adott hetében, hány különböző madár fordult elő már Magyarországon). Meg kell
jegyezni azt is, hogy egyes példányok évről évre visszatérhetnek ugyanarra a helyre, így
előfordulhat, hogy ugyanaz a példány évekig visszajár valamely területre.
A citrombillegető (Motacilla citreola) (5–6. kép) a Palearktiszban elterjedt madárfaj, a
mongol-tibeti faunaelemek közé tartozik. Fészkelőterületének fő része Kelet-Európa északi és
középső részeitől Közép-Ázsián át Kínáig és a Himalájáig húzódik. Az elterjedési terület a
Kelet-európai-síkság északi részén a Kola-félszigetig, a Kelet-európai-síkság középső részein
Finnország déli részéig és a Baltikumig nyúlik (DEL HOYO et al., 2004). Az 1970-es évek óta
erőteljesen nyugati irányba terjeszkedő faj, Ukrajnában 1976-ban költött először, de
terjeszkedése során elérte Fehéroroszországot, 1987-ben Litvániát, 1991-ben Észtországot,
1993-ban Lettországot, a későbbiekben pedig megjelent fészkelőként Lengyelország északi
részén, sőt újabban már Németországban (HAMPE et al., 1996) és Finnországban is költ
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5. kép: Citrombillegető (Motacilla citreola) ad. hím, 35. hazai előfordulás,
2005. április 19., Debrecen, szennyvízülepítők (fotó: IFJ. OLÁH JÁNOS)

6. kép: Citrombillegető (Motacilla citreola) imm. (2y) hím, 35. hazai előfordulás,
2005. április 19., Debrecen, szennyvízülepítők (fotó: IFJ. OLÁH JÁNOS)
(HADARICS 1996; BAUMANIS et al., 1997). Terjeszkedését az utóbbi évtizedek klímájának
melegedésével hozzák összefüggésbe (BURTON, 1995).
Teljes európai állományát a törökországiakkal együtt 210 000 és 520 000 pár közöttire
becsülik (BURFIELD & VAN BOMMEL, 2004), de érdemes részletezni a faj által újonnan
meghódított területeken fészkelők számát is: Ukrajnában – ahol csak 1976 óta fészkel – az
állomány 8300 és 13 800 pár közötti, Fehéroroszországban 1000-2500 pár, Litvániában 50100 pár, Lettországban 5-20 pár, Észtországban 1-10 pár, Lengyelországban 25-50 pár,
Finnországban 5-30 pár, Németországban egyelőre csak 1 pár költ (BURFIELD & VAN
BOMMEL, 2004).
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A nagyarányú nyugati irányú terjeszkedéssel összefüggésben az 1980-as évek eleje óta
Európa országaiban a faj egyre gyakoribb kóborlóként. Telelőterületei a Kaszpi-tengertől
délre, a Perzsa-öböl környékén, a Hindusztáni- és az Indokínai-félsziget északi részein vannak
(DEL HOYO et al., 2004). A terjeszkedéssel összefüggésben valószínűleg a telelőterület is
nyugati irányba tolódott, a Közel-Keleten is egyre gyakrabban fordul elő télen, és a Feketetenger nyugati partvidékén is rendszeres tavaszi átvonulóvá vált (SCHMITZ, 1998).
Magyarországi előfordulásai is a nyugati irányú terjeszkedéssel függnek össze. Nálunk
először 1989. május 6-án észleltek egy hím példányt a fertőrákosi üdülőtelepen, a Fertő
partján (HADARICS, 1990a, 1990b; HADARICS & PELLINGER, 1992). Második előfordulása
szintén a Fertő mellett volt: 1992-ben ismét csak május 6-án egy hím példányt fogtak és
gyűrűztek a leeresztett Hansági-főcsatornában (HADARICS & PELLINGER, 1993a). 1992 óta
szinte minden év tavaszán észlelték, az egy gyűrűzéstől (3%) eltekintve minden esetben
(97%) megfigyelték a madarakat, sokszor fénykép is készült róluk, bizonyító példánnyal
egyelőre nem rendelkezünk. Magyarországon eddig harmincnyolc esetben összesen negyven
példány került elő (az adatokat lásd a 4.2.74. pontban), ami azt jelenti, hogy az esetek nagy
részében (95%) magányos madarakat észleltek, mindössze két alkalommal (5%) fordult elő,
hogy ugyanazon a területen egyszerre két egyed volt megfigyelhető. 1992 óta szinte minden
év (kivéve 1994 és 2000) tavaszán megfigyelték (27. ábra), az évente tavasszal megfigyelt

adat

27. ábra: A citrombillegető (Motacilla citreola ) magyarországi
előfordulásai 1989-től 2006-ig
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citrombillegetők száma egy és hat között változott, első megfigyelése óta évente átlagosan 2,2
példány került szem elé. A megfigyelt negyven példányból harminckettő hím (80%) és hét
tojó (18%) madár volt, egy esetben pedig fiatal madarat (2%) láttak. Meg kell jegyezni, hogy
a feltűnőbb hím madarakat könnyebben észre lehet venni, és ez közrejátszhat abban, hogy
jóval több megfigyelés vonatkozik hím, mint a nehezebben észrevehető és nehezebben is
meghatározható tojó madarakra (a fiatalokat pedig még körülményesebb elkülöníteni más
billegetőfajok fiataljaitól). A harminckét hím példány közül nagyjából egyformán oszlottak
meg a második éves (2y), tehát az előző évben született és a már öregebb madarak (néhány
esetben a kort nem lehetett meghatározni). Érdekes a madarak alfaji hovatartozásának kérdése
is. A megfigyelt hím példányok többsége a citreola alfaj bélyegeit mutatta, viszont köztudott,
hogy Európában főként a werae alfaj terjeszkedik nagy ütemben (bár kisebb mértékben
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példány

28. ábra: A citrombillegető (Motacilla citreola )
magyarországi előfordulásainak hetenkénti
megoszlása
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
április

május

június

július

augusztus

hónapok / hetek

Európa északi részén a citreola alfaj is mutat némi nyugati irányú terjeszkedést). Kifejezetten
a werae alfaj bélyegeit mutató hím madarat csak egy esetben figyeltek meg, 1997. április 17–
18-án a Hortobágyon. Tudott viszont, hogy a werae alfaj egyedei között (legalábbis a
terjeszkedéssel kapcsolatban, és az újonnan birtokba vett fészkelőhelyeken) nagyon sok a
citreola alfaj bélyegeit mutató példány (elképzelhető, hogy a werae alfaj költőterületén
átvonuló citreola alfajhoz tartozó példányok nem vonultak tovább északabbi költőhelyük felé,
hanem keveredtek a werae alfajjal). Mindebből következik, hogy a nálunk megfigyelt
madarak nagyobbik hányada is minden bizonnyal a werae alfajhoz tartozik, annak ellenére,
hogy inkább a citreola alfaji bélyegeit mutatja. A hazánkban megjelenő példányok
előfordulási idejét vizsgálva (28. ábra) azt látjuk, hogy az április közepe és május közepe
közötti a legjellemzőbb időszak, amikor a faj előfordul nálunk, ebben az időszakban került
szem elé a megfigyelt madarak 85%-a (harmincnégy példány). Tavasszal a legkorábbi
előfordulása április 14., a legkésőbbi pedig június 3., az egyetlen fiatal példányt augusztus 28án látták. A megfigyelések területi eloszlását tekintve megállapítható, hogy a negyven
példány 50%-a (pontosan húsz egyed) a Tiszántúlon került elő, az adatok nagyrészt a
Hortobágyról és környékről, valamint a Bihari-síkságról származnak. Tíz adat (25%)
származik a Duna–Tisza közéről, főleg a dél-alföldi halastavak és a Kiskunság területéről. A
Dunántúlon hat alkalommal hét egyed (18%) került elő, érdekes, hogy első öt előfordulása
közül három a Fertő mellől származik (HADARICS, 1990a, 1990b; HADARICS & PELLINGER,
1992, 1993a, 1993b), viszont azóta ott nem került szem elé. További dunántúli adatai a hahóti
tőzegbányatavakról és a Sumonyi-halastóról valók. Észak-Magyarországon mindössze három
alkalommal (7%) figyelték meg. Az eddigi adatok alapján a fajt rendszeres, de kis számú
tavaszi átvonulónak kell tartanunk Magyarországon. Előfordulásai egyértelműen a nyugati
irányú terjeszkedéssel függnek össze, aminek során a telelőterület is kiterjedt nyugati
irányban, s ennek következtében az ország keleti része valószínűleg már beleesik a tavasszal
északi, északnyugati irányba vonuló madarak vonulási útjába, legalábbis annak a nyugati
szélébe. Hogy vonuló madarakról van szó, alátámasztja az is, hogy az előfordult egyedek
nagy része (90%) csak egyetlen napig volt megfigyelhető, csak két-két esetben fordult elő,
hogy a madár kettő, illetve három napig a megfigyelési helyen tartózkodott.
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A pusztai hantmadár (Oenanthe isabellina) jellegzetes turkesztáni faunaelem.
Elterjedési területe a Balkán-félsziget keleti részétől és a Krím félszigettől Kis-Ázsián, a
Kaszpi-tenger környékén és Közép-Ázsia sztyeppi és sivatagos területein át Mongóliáig
húzódik (DEL HOYO et al., 2005). A Balkán-félszigeten az 1960-as években kezdett nyugati,
északnyugati irányban terjeszkedni, e terjeszkedést az abban az időben jellemző száraz,
csapadékszegény nyarakkal hozzák összefüggésbe (CLEMENT, 1997). 1960 körül érte el a
Krím félsziget vidékét, majd a Dnyeper torkolatvidékét, Görögországban 1960-ban,
Bulgáriában 1971-ben jelent meg először költőfajként, Romániában először állítólag az 1970es évek elején és közepén költött Dobrudzsában, de biztos fészkelését csak 1999-ben (SZABÓ,
1999) és 2000-ben (KISS & SZABÓ, 2001b) regisztrálták.
Európai állományát a törökországiakkal együtt 2 100 000 és 6 300 000 pár közöttire
becsülik, állománya összességében stabil, de Bulgáriában, Romániában és Ukrajnában
növekszik (BURFIELD & VAN BOMMEL, 2004).
Telelőterülete Afrikának a Szaharától délre eső keskeny sávjában, Kelet-Afrikában, az
Arab-félszigeten és Pakisztánban van (DEL HOYO et al., 2005). Szicíliában 1974 óta minden
évben megfigyelnek néhány példányt a tavaszi vonulás során (február vége és április eleje
között), ami arra utal, hogy nyugati irányú terjeszkedésével összefüggésben valószínűleg
telelőterülete is kiterjedt nyugat felé (LEWINGTON et al., 1991).
Magyarországon egyetlen előfordulási adata ismert (az adatot lásd a 4.2.76. pontban).
2000. május 26–27-én a Zákányszék melletti Lódri-szék közelében figyeltek meg egy
második éves hím példányt (BARKÓCZI et al., 2001). Hazai megjelenése valószínűleg a
terjeszkedéssel függ össze, hiszen éppen a romániai bizonyított fészkelés utáni évből
származik. Egyébként az adat jellegzetesen tavaszi ’overshooting’, azaz a tavaszi érkezés
utáni időszakból való, amikor egy fiatal, előző évi hím madár a tavaszi vonulás során „túllőtt”
a célon és költőterületétől északnyugatra jelent meg. A fajnak Közép-Európában eddig
nagyon kevés adata van, 1986 óta mindössze háromszor került elő, mégpedig
Lengyelországban, Hollandiában és Németországban.
A rozsdás nádiposzáta (Acrocephalus agricola) palearktikus faunaelem. Elterjedési
területe Európa keleti részétől a Fekete-tenger északi partja mentén Ázsia középső részéig
nyúlik (DEL HOYO et al., 2006). Ukrajnában az 1960-as években kezdett állománya
növekedni, majd ezzel összefüggésben nyugati irányban terjeszkedni, a terjeszkedés során
Románia tengerparti területein keresztül elérte Bulgáriát, ahol 1968-ban fészkelt először
(DONTCHEV & SEREBRYAKOV, 1997).
Az állomány azóta is kis mértékben, de folyamatosan nő, teljes európai állományát
470 000 és 880 000 pár közöttire becsülik, ennek nagy része (350 000 - 650 000 pár)
Romániában költ, ehhez képest Ukrajnában mindössze 17 000 - 25 000 pár fészkel (BURFIELD
& VAN BOMMEL, 2004).
Telelőterülete a Hindusztáni-félszigeten és környékén van (DEL HOYO et al., 2006).
Magyarországon először 1978. augusztus 11-én a fülöpházi Kondor-tónál fogtak egy
fiatal hím példányt (GYÖRGYPÁL, 1978; GYÖRGYPÁL & BANKOVICS, 1980). A madarat a
befogás után nem engedték el, hat évig élt fogságban. A fajnak hazánkban eddig összesen
tizennégy adata van (az adatokat lásd a 4.2.84. pontban). Tizenhárom esetben (93%) gyűrűzés
során került kézre, és csak egyetlen egyszer (7%) figyelték meg. 1978-as első előfordulása
után csak 1992-ben fordult elő újra Magyarországon, az azóta eltelt tizenöt évben viszont már
nyolc olyan év volt (53%), amikor egy vagy több adata is ismertté vált (29. ábra), 2002 óta
pedig már majdnem minden évben (80%) előfordult. Hazai előfordulásainak megszaporodása
egyértelműen a nyugati irányú terjeszkedéssel függ össze, európai adatai is ebben az
időszakban váltak egyre gyakoribbá (BURTON, 1995). Az előfordulások területi eloszlását
vizsgálva azt látjuk, hogy a tizennégy hazai adat közül hét a Dunántúlról (50%), hat a Duna–
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29. ábra: A rozsdás nádiposzáta (Acrocephalus agricola ) magyarországi
előfordulásai 1978-tól 2006-ig
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Tisza közéről (43%) származik, és a faj csak egyetlen esetben fordult elő a Tiszántúlon (7%),
nevezetesen a Hortobágyon. Legtöbbször, négy alkalommal Fenékpusztán került kézre (29%),
de két-két esetben a szegedi Fehér-tónál és az izsáki Kolon-tónál is fogtak és gyűrűztek egyegy példányt. Tizennégy magyarországi előfordulásából tizenhárom (93%) a nyári és az őszi
időszakra, azaz a költés utáni és az őszi vonulási időszakra esik. Ha ezeket az adatokat
megnézzük (30. ábra), akkor azt látjuk, hogy ebben az időszakban négy öreg (31%), nyolc az
évi fiatal (62%) és egy ismeretlen korú példány (7%) került elő nálunk. Az öreg madarak
inkább a júliusi és augusztus eleji időszakban (június 27. és augusztus 6. között) bukkantak
fel, míg a fiatalok augusztus második hete és október vége között (augusztus 11. és október
23. között) jelentek meg (az egyetlen ismeretlen korú egyed adata is ebből az utóbbi
időszakból származik, így feltételezhetően az is fiatal madár volt). Mindez egybevág a Dunadeltában végzett vizsgálatok eredményeivel, amelyek szerint az öreg rozsdás nádiposzáták
már rögtön a költés után, legkésőbb augusztus közepéig elhagyják a Duna-delta területét, a
fiatalok elvonulása viszont elhúzódó, sok fiatal példány még szeptember végén is a területen
van (CSÖRGŐ & KELEMEN, 2000). Az öreg példányok nyári felbukkanása a költési idő utáni
kóborlási időszakkal hozható összefüggésbe, azaz ebben az időben a madarak még a tényleges
vonulás előtt különböző irányokba kisebb-nagyobb távolságokra kóborolnak, aminek során
költőterületüktől északra és északnyugatra is eljuthatnak. E kóborlás kiváltó oka valószínűleg
a költés utáni időszakban a kirepült fiatal madarak nagy száma következtében megnövekedett
kompetíció (NEWTON, 2003). A fiatal madarak megjelenését a nyári időszakban szintén
magyarázhatjuk ezzel, de az őszi adatok esetében ez már nem valószínű, hiszen akkorra a
költőterületet a madarak egy része már elhagyta, tehát a kompetíció mértéke kisebb, sőt az idő
előrehaladtával nyilván egyre csökken. Az őszi időszakban a nálunk felbukkanó fiatal rozsdás
nádiposzáták esetében a megjelenés okaként a reverz vonulást kell feltételeznünk (persze
valamennyi fiatal madár, tehát a nyáron megjelenők esetében is lehet az ok ez). A rozsdás
nádiposzáta telelőterülete a Hindusztáni-félsziget, aminek az eléréséhez a madaraknak ősszel
délkeleti irányban kell elhagyniuk a költőterületet. A Kárpát-medence a rozsdás nádiposzáta
legközelebbi fészkelőterületétől északnyugati, azaz éppen ellentétes irányban van. Mint azt
korábban már tárgyaltam a fiatal madarak között előfordulhat, hogy egyes egyedek
orientációja (feltehetően belső, genetikai okokból) téves, és szokásos őszi vonulási irányukkal
homlokegyenest ellentétes irányban indulnak el (reverz vonulás). A nálunk megjelenő fiatal
rozsdás nádiposzáták esetében is ez a helyzet, amit jól bizonyít az a példány, amelyet a
Kolon-tónál jelöltek 2002. október 23-án, majd kilenc nappal később (november 1-jén)
Franciaországban találták meg elpusztulva (ablaküvegnek repült), tehát a Kolon-tónál történt
jelölését követően továbbra is északnyugati irányban folytatta vonulását (NÉMETH &
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30. ábra: A rozsdás nádiposzáta (Acrocephalus agricola ) magyarországi
előfordulásainak hetenkénti megoszlása
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PIGNICZKI, 2004). Érdekes módon nem ez az egyetlen ilyen jellegű visszafogási adat a rozsdás
nádiposzáta esetében. Egy Litvániában az őszi vonulás során, 1996. szeptember 8-án jelölt
madarat szeptember 19-én a Brit-szigetek északi csücskénél található Fair-szigeten fogták
vissza (RIDDINGTON, 1996). Ebben az esetben is egyértelmű, hogy a költőterületről a
telelőterületre vezető délkeleti irányú út helyett a madár északnyugatra indult (így került
Litvániába), majd továbbra is északnyugati irányban folytatta útját, aminek a következtében a
Fair-szigeten kötött ki. A rossz irányba, különösen az éppen ellentétes irányba vonuló
madarak a populáció számára valószínűleg elveszettnek tekinthetők, hiszen nem valószínű,
hogy vissza tudnak térni költőterületükre. Ennek az az oka, hogy a déli vagy délkeleti irányú
vonulás helyett ősszel északra vagy északnyugatra repülni meglehetősen veszélyes manőver,
mivel ennek következtében a madarak vagy olyan kedvezőtlen időjárási körülmények közé
kerülnek, amelyek nem teszik lehetővé, hogy túléljék a telet, vagy egyszerűen a tenger fölé
repülnek ki, ahol elfáradva előbb-utóbb a hullámok közé vesznek. Az orientáció olyan téves
eseteiben, amikor nem reverz vonulásról van szó, hanem a madarak például tér-irány zavar
(jobb-bal tévesztés) következtében délkeleti irány helyett délnyugati irányban vonulnak
(tükörkép-vonulás) elképzelhető olyan helyzet, hogy olyan területekre jutnak, ahol át tudnak
telelni, és visszajuthatnak költőhelyükre. Erre is a rozsdás nádiposzáta esete szolgáltat
bizonyítékot, ugyanis egy 1993/94 telén Szardínia szigetén jelölt rozsdás nádiposzátát a
következő télen ugyanott fogtak vissza (SNOW & PERRINS, 1998). A rozsdás nádiposzáta
egyetlen tavaszi hazai adata április elejéről származik, 1995. április 1-jén fogtak egy öreg hím
példányt Fenékpusztán (a madár elpusztult, a bizonyító példány a budapesti
Természettudományi Múzeumban van). Ez az egyetlen tavaszi előfordulás nyilvánvalóan a
tavaszi ’overshooting’-gal függ össze, hiszen a faj a költőterülettől északnyugati irányban,
tehát éppen a tavaszi vonulási irányának megfelelő irányban került meg.
A sivatagi hantmadár (Oenanthe deserti) turkesztáni-mediterrán faunaelem. A NyugatPalearktisz keleti részéből érkező madárfajok között azért kerül utoljára említésre, mert a
hozzánk elvetődött példány eredete kérdéses, azaz nem biztos – bár mint a későbbiekben látni
fogjuk valószínű –, hogy Kis-Ázsiából vagy a távolabbi turkesztáni területekről érkezett
hozzánk, az is lehet, hogy észak-afrikai eredetű. Elterjedési területe Észak-Afrikától a KözelKeleten és Iránon, valamint Közép-Ázsia sivatagos területein át Tibetig és Mongóliáig
húzódik (DEL HOYO et al., 2005). Európában csak Azerbajdzsánban költ.
Európai állománya a törökországival együtt 10-1100 pár, törökországi populációjában
1990 és 2000 között csökkenés mutatkozott. (BURFIELD & VAN BOMMEL, 2004).
Az észak-afrikai populációk (homochroa alfaj) részben állandók, részben rövid távú
vonulók, telelőterületeik a Szaharában és a Száhel övezet nyugati részén vannak. A kisebbnagyobb megszakításokkal Egyiptomtól Mongóliáig elterjedt törzsalak (deserti alfaj) vonuló,
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telelőterülete Északkelet-Afrikában és Délnyugat-Ázsiában van (DEL HOYO et al., 2005).
Északnyugat-Európában augusztus és április között szokott megjelenni, előfordulásai
többnyire a késő őszi és a téli időszakra (november–január) esnek (LEWINGTON et al., 1991).
Egyetlen hazai előfordulása ismert (az adatot lásd a 4.2.79. pontban). 1991. november
17–20-án a balmazújvárosi Nagy-sziken egy tojó színezetű példányt láttak (ECSEDI et al.,
1992). Az adattal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy az eredeti közlemény tojó színezetű
madárról szól, de másutt az adatot tojó példányként szokták idézni, az 1998-as
nomenclatorban (MAGYAR et al., 1998) is így szerepel. A tojó színezetű kifejezés arra utal,
hogy a megfigyelők nem tudták a távcsöves megfigyelés során eldönteni, hogy tojó vagy
fiatal madárról van-e szó. Ennek azért van jelentősége, mert egy öreg tojó példány késő őszi
előfordulásának kicsi a valószínűsége, viszont egy fiatal (tojó színezetű) madár orientációs
hiba, azaz a reverz vonulás révén kis-ázsiai költőhelyéről eljuthat a Kárpát-medencébe. A
megfigyelés során a madár alfaját nem sikerült megállapítani, de ha feltételezzük, hogy fiatal
madár volt és reverz vonulás révén került Magyarországra, akkor a deserti alfajhoz tartozó
kellett, hogy legyen, tekintve, hogy ez az alfaj vonuló, és a költő- és telelőterületének az
elhelyezkedése olyan, hogy az őszi vonulás során egy ellentétes irányban induló madár
eljuthat Európa középső részére. A homochroa alfaj Európába kerülésének kisebb az esélye,
minthogy az többnyire nem, vagy csak rövid távon vonul.
Röviden megemlítem még a függőcinege caspius alfajának (Remiz pendulinus caspius)
előfordulását. 2005. november 11-én az izsáki Kolon-tónál fogtak egy példányt (az adatot lásd
a 4.2.93. pontban). Európai előfordulása elég érdekes, mert költőterülete a Volga és az Urál
folyók, valamint a Kaszpi-tenger környékén van, ráadásul nem hosszú távú vonuló,
telelőterületei a Kaszpi-tenger környékén és Irak déli részein vannak (HARRAP & QUINN,
1996). Hazai előfordulása azzal a hatalmas kiterjedésű anticiklonnal függhet össze, amely az
előfordulást megelőző időben Kelet-Európa felett helyezkedett el. Ennek a magas nyomású
légköri képződménynek a déli szélei pontosan e madár elterjedési területe felett voltak, így az
ott jelentkező tartós keleti szél sodorhatta a példányt Közép-Európába. A hazai irodalomban
említve van az Aral-tótól keletre honos koronás függőcinege és a függőcinege hibridjének
(Remiz coronatus X Remiz pendulinus) a hazai előfordulása is (WÁGNER & MOLNÁR, 1997),
ezt azonban a Nomenclator Bizottság nem fogadta el.
Megemlítendő még a nagy őrgébics homeyeri alfaja is (Lanius excubitor homeyeri),
amely Kelet-Európában a törzsalaktól délre fészkel, és elterjedési területe valószínűleg
egészen Erdélyig nyúlik (LEFRANC & WORFOLK, 1997). BERETZK & KEVE (1974) számos
hazánkban lőtt példány vizsgálata után arra a következtetésre jutott, hogy a homeyeri alfaj
nálunk nem fordul elő, s még a legvilágosabb és legnagyobb kiterjedésű fehér szárnytükörrel
rendelkező egyedeket is az excubitor alfajhoz tartozónak tartják. Ugyanakkor valószínű, hogy
a Romániában fészkelő nagy őrgébicsek, vagy legalább azok egy része a homeyeri alfajhoz
tartozik, s a fészkelőterületének közelsége révén alkalmi magyarországi előfordulása az
ország keleti részén várható. Eddigi egyetlen hiteles hazai előfordulása a Hortobágyon volt
(az adatot lásd a 4.2.94. pontban): 2002. november 15. és december 9. között többször
megfigyeltek egy fiatal példányt a Hortobágyi-halastónál (OLÁH et al., 2004).
A Nyugat-Palearktisz keleti részéről származó, Magyarországon ritka fajok még a pusztai
sas (Aquila nipalensis) (adatait lásd a 4.2.26. pontban), a kék fú (Porphyrio porphyrio)
(adatait lásd a 4.2.30. pontban), a lilebíbic (Chettusia gregaria) (adatait lásd a 4.2.37.
pontban) és az apácahantmadár (Oenanthe pleschanka) (adatait lásd a 4.2.77. pontban). E
fajok mind az 1898-as nomenclator (MAGYAR ORNITHOLOGIAI KÖZPONT, 1898) megjelenése
után kerültek elő új fajként hazánk mai területén, ezért valamennyi hiteles hazai előfordulási
adatuk megtalálható a 4.2. fejezetben.
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A Nyugat Palearktisz keleti részéről származó ritka madarak közé tartoznak még olyan
fajok is, amelyek első előfordulása még az 1898-as nomenclator (MAGYAR ORNITHOLOGIAI
KÖZPONT, 1898) előtti, ezért adataik a 4.2. fejezetben sem szerepelnek. E madárfajok a rózsás
gödény (Pelecanus onocrotalus), a borzas gödény (Pelecanus crispus), a vörös ásólúd
(Tadorna ferruginea) és a pártásdaru (Anthropoides virgo).
4.1.5.1.1.4. A Nyugat-Palearktisz déli részéről származó madárfajok
A dolgozatban már tárgyaltaknak megfelelően a Nyugat-Palearktisz déli részein az Európának
nagyjából a közepén lévő Kárpát-medencétől délnyugati, déli és délkeleti irányban
elhelyezkedő területeket értem. Ez gyakorlatilag a Mediterráneumot, azaz Dél-Európát,
Észak-Afrikát és Kis-Ázsiát foglalja magában. A mediterrán térségek száraz, meleg klímája
sok olyan madárfajnak ad otthont, amelyek kifejezetten erre a vidékre jellemzők, elterjedési
területük is nagyrészt e területre korlátozódik. Olyan fajok is vannak, amelyek
fészkelőterülete ugyan nagyobb, de a mediterrán térségben érik el elterjedési területüknek az
északi vagy a nyugati határait, e fajok – például a kék kövirigó (Monticola solitarius) –
Magyarországon megjelenő példányai nagy valószínűség szerint mediterrán eredetűek, ezért
itt kerülnek tárgyalásra.
A mediterrán területekről Magyarországon megjelenő fajok nagyobbik része az
énekesmadarak rendjébe (Passeriformes) tartozik. Ez nem véletlen, ugyanis a
Mediterráneumban nagyon sok hantmadár- (Oenanthe spp.), poszáta- (Sylvia spp.) és
sármányfaj (Emberiza spp.) költ. E nálunk előforduló mediterrán eredetű énekesmadarak
jellemző előfordulási ideje az április végétől június közepéig tartó időszak. Ez tulajdonképpen
a tavaszi vonulás végét jelenti, ami azonnal meg is magyarázza, hogy ezek a fajok miért ekkor
jelennek meg a Kárpát-medencében. A jelenség általánosan a tavaszi ’overshooting’ néven
ismert, és a kifejezés elsősorban énekesmadarak (Passeriformes) vonatkozásában használatos.
Tömör és kifejező magyar megfelelője sajnos nincs, mindenesetre arról van szó, hogy a
tavaszi vonulás során egyes példányok „túllőnek” a célon, azaz költőterületüktől északra
jelennek meg, jellemzően azokon a területeken, amelyek a vonulási útjuk „egyenes”
folytatásába esnek. Az „egyenes” szó azért van idézőjelben, mert valószínűleg ritkán van szó
ténylegesen egyenes útvonalakról, de nagy általánosságban azért a vonulás irányultsága
mégiscsak kifejezhető kisebb-nagyobb szórást mutató egyenes vektorokkal. A vonulás során a
madarak kihasználják a légköri képződmények nyújtotta lehetőségeket annak érdekében, hogy
minél kisebb energiafelhasználással tudjanak repülni. Így a tavaszi vonulás során a délről
északi irányba mozgó frontokkal (2. ábra) vonulnak. Ezek azonban néha olyan gyorsak és
erősek lehetnek, hogy egyszerűen túlsodorják a madarakat rendes költőterületükön. Az
időjárási körülményeken kívül a jelenség másik oka az, hogy a rendelkezésre álló – az adott
faj igényeinek megfelelő – fészkelőhelyek (revírek) egy idő után telítődnek, azaz a korábban
érkező hím madarak az elterjedési terület alkalmas élőhelyein minden megfelelő territóriumot
elfoglalnak, így a később érkező hímek (ezek rendszerint a fiatal, tapasztalatlan, az előző évi
költésből származó hímek) nem találnak birtokba vehető fészkelőhelyet, ezért kénytelenek
tovább repülni, és a faj rendes elterjedési területétől északra jelennek meg. Ezt az elméletet
támasztja alá, hogy ezek a tőlünk délre eső területeken fészkelő madarak többnyire késő
tavasszal, a faj rendes fészkelőhelyére való megérkezési idejétől függően április vége és
június közepe között jelennek meg a Kárpát-medencében, továbbá szinte minden esetben hím
madarak fordulnak elő, sőt sokszor a tollazatból megállapítható, hogy ezek második éves,
azaz az előző szezonban született hím példányok. Ezek a hímek – bár rendes költőterületüktől
északabbra vannak – általában revírt foglalnak egy fészkelőhelyükhöz hasonló élőhelyen,
énekelnek, s gyakran több napig vagy akár hetekig is megfigyelhetők az adott területen. Meg
kell még jegyezni, hogy a hím példányok megfigyelésének azért is nagyobb lehet az esélye,
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mert tollazatuk feltűnőbb és általában énekükkel is felhívják magukra a figyelmet, az
egyszerűbb tollazatú tojókat talán kevésbé veszik észre a madarászok.
A mediterrán térségből a Kárpát-medencébe érkező madárfajok között természetesen
olyanok is vannak, amelyek fészkelőterülete az utóbbi évtizedekben északi irányban
terjeszkedett, és ennek révén vagy már fészkelőként is megjelentek Magyarországon, vagy
még csak a kóborló egyedek gyakoribb megjelenése hozható összefüggésbe a terjeszkedéssel.
Az egyik legjellemzőbb madárfaj, amely jellegzetesen a tavaszi ’overshooting’
következtében jelenik meg időnként nálunk a turkesztáni-mediterrán faunaelemek közé
tartozó kucsmás sármány (Emberiza melanocephala) (7. kép). Elterjedési területe az Adriaitenger partvidékétől a Balkán-félsziget déli részein, a Fekete-tenger nyugati partvidékén, KisÁzsián, a Közel-Keleten és a Kaukázustól északra elterülő vidékeken át a Kaszpi-tenger
nyugati széléig, illetve a Kaukázustól délre eső területeken át a Zagrosz-hegységig húzódik
(BYERS et al., 1995).

7. kép: Kucsmás sármány (Emberiza melanocephala) ad. hím, 7. hazai előfordulás,
2006. június 12., Jászberény, Cigány-dűlő (fotó: ZALAI TAMÁS)
A faj hosszú távú vonuló, telelőterülete a költőterülettől délkeletre, a Hindusztánifélsziget északnyugati részén van (BYERS et al., 1995). Ebből következően a tavaszi vonulás
során a kucsmás sármányok északnyugati irányban vonulnak. A vonulási útvonalat
északnyugat felé meghosszabbítva jól látható, hogy a költőterületükön „túllövő” madarak
éppen Közép- és Nyugat-Európa (Brit-szigetek, Skandinávia déli része) területére juthatnak.
A költőterületeket általában április utolsó harmadában és május első hetében érik el, tehát a
későn érkező, és ennek következtében továbbállni kényszerülő példányok felbukkanására
ezen időszak után lehet leginkább számítani (a hazai előfordulások is ebbe az időszakba
esnek). Európában vannak adatai Írországból, Nagy-Britanniából, Spanyolországból,
Franciaországból, Belgiumból, Hollandiából, Dániából, Norvégiából, Svédországból,
Finnországból, Németországból, Lengyelországból, Svájcból, Ausztriából, Csehországból, sőt
Izlandról is (LEWINGTON et al., 1991).
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Európai állományát a törökországiakkal együtt 2 800 000 és 9 300 000 pár közöttire
becsülik, Olaszországban, Horvátországban és Görögországban az állomány csökkenő
tendenciát mutat, Bulgáriában, Romániában, Ukrajnában és Törökországban viszont
emelkedik, ami a faj egész európai állományára vonatkoztatva összességében enyhe növekvő
tendenciát jelent (BURFIELD & VAN BOMMEL, 2004). A faj egyébként az elterjedési területének
északi részén mutatkozó állománynövekedés következtében az utóbbi időben lassú északi
irányú terjeszkedést mutat. Az 1960-as években jelent meg először Dobrudzsában, de
fészkelését csak a 2000-es évek elején bizonyították (SZABÓ-SZELEY, 2004; SZELEY-SZABÓ,
2004), romániai fészkelőállománya ma már 29-45 pár lehet. Nyilván ezzel a lassú
terjeszkedéssel van összefüggésben az is, hogy nálunk csak az 1990-es évek közepén bukkant
fel először, azóta viszont egyre többször mutatkozik. Könnyen belátható, hogy minél
közelebb van az elterjedési terület a Kárpát-medencéhez, annál nagyobb esély van arra, hogy
egy-egy példány akár a tavaszi ’overshooting’, akár más ok következtében megjelenjen
nálunk.
Első magyarországi előfordulása 1995. június 23-án volt Tiszanána közelében, amikor
egy öreg hím példányt figyeltek meg (FITALA & SZEGEDI, 1995). Eddig hét előfordulása vált
ismertté (az adatokat lásd a 4.2.107. pontban), valamennyi esetben megfigyelték a madarakat
(összesen nyolc példányt). A hét előfordulás közül öt (72%) június második hetére, egy-egy
(14-14%) pedig május második hetére és június utolsó hetére esik. Szinte valamennyi
előfordulása az Alföld északi részéről (Jászság, Hevesi-síkság, Hortobágy) származik, de
tállyai előfordulásait is ide sorolhatjuk, hiszen e terület a Zempléni-hegység déli részén, az
Alföld északi peremén van. Valamennyi esetben éneklő hím példányokat láttak; egy
alkalommal – 2003. június 13-án Egyek mellett – a hím madár közelében egy tojót is
megfigyeltek. A madarak többnyire csak egy-egy napig tartózkodtak az adott területen.
Érdekes viszont a Tállya melletti két adata, 2004. június 8. és július 11. között szinte
folyamatosan láttak egy éneklő hím példányt, és 2005. június 6–7-én is ugyanott figyeltek
meg egy éneklő hímet (talán ugyanazt a madarat). E megfigyelések is alátámasztják azt a –
egyébként terepi tapasztalatokon alapuló – feltételezést, hogy a tavaszi ’overshooting’ során a
költőterülettől északra eljutó hím madarak revírt foglalhatnak, és azt esetleg hosszasan tartják
is. Nem elképzelhetetlen a faj jövőbeni költése sem nálunk, amire szintén a tállyai két adat
adhat reményt, hiszen a terület, ahol Tállya mellett megfigyelték a madarat, nagyon hasonló a
kucsmás sármány mediterrán élőhelyéhez.
A Mediterráneum leggyakoribb poszátafaja, a kucsmás poszáta (Sylvia melanocephala)
turkesztáni-mediterrán faunaelem. Elterjedési területe Afrika északnyugati partvidékétől a
Pireneusi-félszigeten, Franciaország déli részén, az Appennini-félszigeten és a Balkánfélszigeten át a Közel-Keletig és Kis-Ázsia nyugati részéig húzódik (FRAISSINET & SULTANA,
1997; DEL HOYO et al., 2006).
A faj csak rövid távú vonuló, az elterjedési terület déli részein nagyrészt állandóan jelen
van, csak az északabbi területekről, Észak-Olaszországból, Dalmáciából, a Balkán-félsziget
északkeleti részéből és kis-ázsiai elterjedési területének nagyobbik részéből vonul el.
Telelőterülete a Nílus völgyében és Északnyugat-Afrikában van (DEL HOYO et al., 2006).
Rövid távú vonuló, illetve állandó faj révén a tavaszi ’overshooting” kevésbé jellemző rá.
Ez lehet az oka annak, hogy bár a Mediterráneumban igen elterjedt és gyakori faj,
Magyarországon csak két előfordulása ismert (az adatokat lásd a 4.2.86. pontban). Először
1979. július 29-én fogtak és gyűrűztek egy hím példányt a Szent György-hegyen, Hegymagas
közelében (ZSOLDOS, 1979, 1987). Július végi előfordulása elég érdekes, hiszen ez már a
költési idő utáni időszak. Elképzelhető, hogy a költési idő utáni kóborlás során valamelyest
északi irányban elmozduló madárról volt szó, bár ez a fajta kóborlás inkább a fiatal madarakra
jellemző, itt viszont egy öreg hímről van szó. Valószínűbb, hogy egy délről jövő erős front
sodorhatta ide a madarat, azaz megjelenése pusztán az aktuális időjárási tényezőkkel függ
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össze. Az is lehetséges, hogy a madár tipikus tavaszi ’overshooting’ következtében még
május vagy június során érkezett a területre, ott revírt foglalt és hosszasan ott tartózkodott, de
csak július végén került a gyűrűzők hálójába. Második adata a tömördi gyűrűzőtáborból való:
1998. április 5-én gyűrűztek szintén egy hím példányt (BÁNHIDI, 1998; BÁNHIDI & GYURÁCZ,
1999). Ez az előfordulás már tipikus tavaszi ’overshooting’-ot sejtet, igaz az előfordulás ideje
talán egy kicsit korainak tűnik, de ez nem meglepő, ha arra gondolunk, hogy a kucsmás
poszáta rövid távú vonuló, és mint ilyen tavasszal korábban megjelenik a költőhelyeken, mint
a távolabbról érkező más hasonló madárfajok.
Egyébként a kucsmás poszáta is némileg terjeszkedő faj. A 19. század végén kezdődött
areanövekedése. Az 1970-es években jelent meg fészkelőként Észak-Olaszországnak az
Alpok előterében lévő meleg és száraz területein, de ebben az időben nyomult északra DélFranciaországban és a Balkán-félsziget keleti részén is. Európai állományát (Törökországot is
beleértve) 3 100 000 és 8 100 000 pát közöttire becsülik, állománya Franciaországban és
Szlovéniában most is növekszik, másutt stabil (BURFIELD & VAN BOMMEL, 2004). 1979-es
magyarországi előfordulása az abban az időben zajló észak-olaszországi terjeszkedéssel is
összefüggésbe hozható.
A mediterrán faunaelemek közé tartozó bajszos poszáta (Sylvia cantillans) elterjedési
területe a kucsmás poszátáéhoz hasonló. Északnyugat-Afrikától a Pireneusi-, az Appennini- és
a Balkán-félszigeten át Kis-Ázsia nyugati szegélyéig fészkel (SHIRIHAI et al., 2000; DEL
HOYO et al., 2006). Olaszország északi részén, Szlovéniában és a Balkán-félsziget keleti
részén is kismértékű északi irányú terjeszkedése figyelhető meg (ISENMANN, 1997).
Teljes európai állományát a törökországival együtt 1 400 000 és 3 200 000 pár közöttire
becsülik, az állomány Görögországban és Franciaországban némileg csökkenő tendenciát
mutat, a többi országban és az állomány egészét tekintve stabilnak mondható (BURFIELD &
VAN BOMMEL, 2004).
Hosszú távú vonuló faj, telelőterülete Afrika Száhel övezetében és a Szahara déli
szegélyén van. A madarak tavasszal áprilisban és május elején érkeznek a költőhelyre (DEL
HOYO et al., 2006).
Hosszú távú vonuló lévén sokkal inkább lehet számítani a tavaszi ’overshooting’
következtében megjelenő egyedekre, ennek ellenére hazánkból csak egyetlen előfordulása
ismert (az adatot lásd a 4.2.85. pontban). 2002. május 20-án egy éneklő hím példányt
figyeltek meg a bükki Hór-völgyben, Cserépfalu közelében (SÓS, 2003). Az előfordulás
tipikus tavaszi ’overshooting’-nak tekinthető, hiszen a faj költőterületére való megérkezési
ideje utáni időszakból származik. A megfigyelés során a madár alfaját is megállapították, az a
Mediterráneum keleti részében (Balkán-félsziget és Kis-Ázsia nyugati része) élő albistriata
alfajhoz tartozott, ami arra utal, hogy a megfigyelt példány délkeleti irányból érkezett a
Kárpát-medencébe. Az albistriata alfaj vonulása során az őszi és a tavaszi vonulási utak
eltérőek, ezen alfaj egyedei ősszel délnyugati irányban hagyják el fészkelőterületüket (ezért
ősszel a faj a Közel-Keleten ritka), tavasszal viszont Egyiptomon és a Közel-Keleten
keresztül, tehát délkeleti irányból közelítik meg azt (erre utal az, hogy a faj a Közel-Keleten
tavasszal gyakoribb) (SHIRIHAI et al., 2000). A bajszos poszátát az utóbbi években egyre
nagyobb számban figyelik meg Északnyugat- és Közép-Európában, előfordulásainak 80%-a
májusból és júniusból származik, tehát a tavaszi ’overshooting’-gal függ össze. A fajnak
egyébként két korábbi hazai megfigyelése is ismert az irodalomból (SEMADAM, 1967;
BODROGKÖZY, 1979), ezek azonban nem tekinthetők hiteles előfordulásoknak (az
előfordulások ideje, illetve egyik megfigyelés esetében az előfordulás helye is kétségeket vet
fel a megfigyelt madár faji hovatartozását illetően).
Az előző fajoktól eltérően a kék kövirigó (Monticola solitarius) paleo-xeromontán
faunaelemnek tekinthető, elterjedési területe Északnyugat-Afrikától Dél-Európán, Kis-Ázsián,
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Iránon és a Himalája déli területein át egészen Kínáig, Koreáig és Japánig húzódik (DEL HOYO
et al., 2005).
Európai állományát a törökországiakkal együtt 120 000 és 260 000 pár közöttire
becsülik, az állomány stabil (BURFIELD & VAN BOMMEL, 2004). 1970 és 1990 között
Bulgáriában enyhe állományemelkedés volt észlelhető, ugyanekkor Spanyolországban és
Olaszországban állományai csökkentek (LARDELLI & SCHIFFERLI, 1997).
Hozzánk nyilván a Mediterráneumból tud legkönnyebben eljutni, ezért is tárgyalom e
fajok között. Dél-Európában a faj állandó vagy csak részleges és rövid távú vonuló, ami azt
jelenti, hogy az állomány nagy része, főleg a hímek a téli időszakban is a fészkelőhelyek
környékén maradnak, a tojók és a fiatalok viszont többnyire kissé délebbi területekre
húzódnak, illetve kisebb-nagyobb távolságokra elkóborolnak fészkelőhelyükről (CLEMENT &
HATHWAY, 2000; DEL HOYO et al., 2005). Az európai madarak telelőhelyei a Földközi-tenger
partvidékén, Észak-Afrikában és a foltszerűen a Szahara szigethegyeiben vannak (LARDELLI
& SCHIFFERLI, 1997).
Hazánkban egyetlen hiteles előfordulása ismeretes (az adatot lásd a 4.2.80. pontban):
2006. április 11. és 27. között egy éneklő hímet figyeltek meg Nagyharsány közelében, a
Szársomlyó egyik kőbányájában. Rövid távú vonuló lévén kicsit meglepő hazai előfordulása,
bár kétségtelen, hogy az előfordulás körülményei és ideje tipikus tavaszi ’overshooting’-ra
utalnak: a megfigyelt madár a tollazat alapján egy előző évi, tehát fiatal hím példány volt,
fészkelőhelyének megfelelő élőhelyen revírt tartott, és előfordulási ideje is a faj vonuló
példányainak tavaszi költőhelyre érkezése utáni időszakra esett (a kék kövirigó rövid távú
vonuló faj lévén viszonylag korán, márciusban, április elején megérkezik a költőhelyére).
Megemlítendő, hogy a hazai madártani irodalomban egy korábbi előfordulása is publikálva
lett (GYŐRY, 1977), ez az adat azonban nem tekinthető hitelesnek (bár az előfordulás
jellegzetes ideje és az előfordulás helye alapján nagyon is elképzelhető, hogy a megfigyelt
madár kék kövirigó volt).
A vörhenyes fecske (Hirundo daurica) (8. kép) indiai-afrikai faj. Európában a
mediterrán területeken általánosan elterjedt, de fészkel Afrika középső részein, Kis-Ázsiában,
a Közel-Keleten, Ázsia középső területein, a Hindusztáni-félszigeten, és Kelet-Ázsia nagy
részén egészen Japánig. A hazai előfordulás szempontjából a Mediterráneumban fészkelő
rufula alfaj az érdekes, amelynek elterjedési területe Északnyugat-Afrikától a Pireneusifélszigeten, Franciaország déli részein, az Appennini-félszigeten és a Balkán-félszigeten, KisÁzsián, a Közel-Keleten, Iránon, és Pakisztánon át India északnyugati részéig és a Tien-sanig
húzódik (DEL HOYO et al., 1999).
Európai állománya – a törökországiakat is beleértve – 100 000 és 430 000 pár közötti
(BURFIELD & VAN BOMMEL, 2004). Terjeszkedő madárfaj, a Pireneusi-félszigeten már 1920
óta északi irányban terjeszkedik, Spanyolország középső részein az 1950-es években, ÉszakSpanyolországban 1960-ban költött először, az 1950-es években a Balkán-félszigeten is
megindult északi terjeszkedése, Romániában 1975-ben fészkelt először, Bulgáriában,
Romániában 1970 és 1990 között kifejezett előretörést mutatott, és az 1980-as évek óta
Franciaországban is kismértékben északra nyomult (DEL HOYO et al., 1999). Az utóbbi
években Horvátországban is terjeszkedik, és néhány éve már Szlovéniában is fészkel
(MICHEV & RUFINO, 1997).
A Mediterráneumban fészkelő rufula alfaj hosszú távú vonuló, foltszerű telelőterületei
Afrikának a Szaharától délre eső területein és Kelet-Afrikában találhatók. A Mediterráneum
nyugati részéből a madarak Nyugat-Afrikába, a Balkán-félszigetről és Kis-Ázsiából pedig
Kelet-Afrikába vonulnak (TURNER & ROSE, 1989). Számos nyugat-, észak- és közép-európai
országban megfigyelték már, előfordulásainak nagy része a tavaszi ’overshooting’-gal függ
össze.
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8. kép: Vörhenyes fecske (Hirundo daurica) ad., 3. hazai előfordulás,
2005. május 12., Sály, Latorpuszta (fotó: NEHÉZY LÁSZLÓ)
Magyarországon három hiteles előfordulása ismeretes (az adatokat lásd a 4.2.72.
pontban), mindhárom alkalommal megfigyelték és le is fényképezték a madarakat. Első hazai
megfigyelése a Dunakanyarban volt: 1999. április 18–19-én Zebegénynél a Duna fölött
figyeltek meg egy példányt (HORVÁTH, 1999; VÁMOSI, 1999; VÁMOSI et al., 2001). Második
előfordulásának elég érdekesek a körülményei: 2002. július 30-án a Kékestetőn figyeltek meg
egy példányt, amely megtalálása után még két hétig (augusztus 14-ig) ott volt, énekelgetett és
az egyik turistaházon fészket kezdett építeni (mindebből következik, hogy egy hím madár
volt). Ez a második előfordulás meglehetősen késői, sőt érdekes az előfordulás helye is,
hiszen ez Magyarország legmagasabb pontja. Érdekes az is, hogy a madár két hétig ugyanott
tartózkodott, ráadásul fészeképítésbe is kezdett. Harmadik alkalommal 2005. május 10–12-ig
figyeltek meg változó számban egy-három példányt a Sály melletti Latorpusztán (8. kép).
Első előfordulása tipikus tavaszi ’overshooting’-nak minősíthető, hiszen a madarak a
Mediterráneumban lévő fészkelőhelyeikre március-áprilisban érkeznek meg. A Kékestetőn
való július végi előkerülése kicsit furcsa, főként a késői időpont miatt. Elképzelhető, hogy a
madár már korábban is ott tartózkodott, csak addig nem járt arra olyan madarász, aki
felfigyelt volna rá. Terjeszkedő fajról lévén szó fészeképítése arra utal, hogy előbb-utóbb
megjelenhet hazánkban is fészkelőként. Latorpusztai adata szintén sejtet valamit: időpontja
ugyan jellegzetesen beleillik abba az időszakba, amikor a tavaszi ’overshooting’
következtében várható a faj hazai megjelenése, ugyanakkor az, hogy egyszerre három
példányt figyeltek meg, arra enged következtetni, hogy itt talán egy kicsit többről van szó,
esetleges terjeszkedésének előhírnökei lehetnek ezek a példányok. Egyébként a hazai
irodalomban több adat is utal arra, hogy a vörhenyes fecske akár fészkelőként is megjelent
már hazánkban. Már a hatvanas évek elején Keve András felhívta erre a figyelmet, írásában
néhány Dél-Alföldről származó adatot is felsorol, és egy állítólagos fészket is megemlít, ami
azonban megsemmisült mielőtt szakember látta volna (KEVE, 1964). Sajnos ezek az adatok
ellenőrizetlenek maradtak, így nem tekinthetők hitelesnek. Néhány éve ismét felbukkant egy
hír a faj fészkeléséről (KATONA, 2003), de megint csak az volt a helyzet, hogy mire ez
kiderült, addigra már az állítólagos – egyébként könnyen felismerhető – fészket a ház
tatarozása miatt leverték.
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A havasi sarlósfecske (Apus melba) szintén indiai-afrikai faj. A Mediterráneumon kívül
költ Kelet- és Dél-Afrikában, Délnyugat-Ázsiában, az Arab- és a Hindusztáni-félszigeten. A
Mediterráneumban a többi, jellegzetesen mediterrán fajhoz hasonlóan elterjedési területe
Északnyugat-Afrikától a Pireneusi-, az Appennini- és a Balkán-félszigeten át Kis-Ázsiáig és a
Közel-Keletig húzódik, Közép-Európában Svájcban és Németország déli szélén is költ (DEL
HOYO et al., 1999).
Európai populációját a törökországiakkal együtt 140 000 és 330 000 pár közöttire
becsülik (BURFIELD & VAN BOMMEL, 2004). A populáció általában mindenütt stabil,
Franciaországban és Bulgáriában elterjedési területe kismértékben növekszik, Svájcban már
az 1900-as évek eleje óta terjeszkedik, de populációit időnként egy-egy csapadékos és hideg
nyár nagyon, akár felére is visszavetheti (BOANO & DELOV, 1997).
A Mediterráneumban élő populációk hosszú távú vonulók, telelőterületük NyugatAfrikában, a Szaharától délre található (CHANTLER & DRIESSENS, 1995). Dél-európai
költőhelyükre korán, már márciusban, április elején megérkeznek a madarak.
Magyarországon négy előfordulása ismert (az adatokat lásd a 4.2.69. pontban). Első
hazai előfordulása 1996. április 1-jén volt Nyíregyházán, ahol egy lakótelepi lakás ablakának
repült neki egy fiatal, előző évi madár, amelyet aztán sikerült befogni és meggyűrűzni
(PETRILLÁNÉ BARTHA, 1996). Az előfordulás ideje tipikus tavaszi ’overshooting’-ra utal.
Második alkalommal 1998. július 28-án Hejce közelében figyeltek meg egy példányt, egy
déli-délnyugati irányból érkező front sodorhatta a madarat a Kárpát-medencébe. Nyáron
költőterületüktől északra Európa több országában is megjelennek a havasi sarlósfecskék, e
nyár közepi kóborlásban elsősorban a még ivaréretlen, nem költő példányok vesznek részt,
bár nem kizárt, hogy a táplálék után járó, s esetenként több száz kilométert is megtevő költő
madarak is megjelenhetnek. 1998. szeptember 27-én a Kőszegi-hegység felett láttak egy
példányt (NÉMETH, 1999), a megfigyelés ideje már a faj őszi vonulásának időszakába esik,
így elképzelhető, hogy ekkor egy fiatal madár kerülhetett szem elé, hiszen a fiatalok a
kirepülés után valószínűleg nagy területeket bekóborolhatnak, de az sem kizárt, hogy egy déli
front hozta vissza, sőt repítette költőhelyénél is északabbra a madarat. Ebben a szeptember
végi időszakban többször előfordul, hogy a Kárpát-medencéből már elvonult sarlósfecskék
(Apus apus) a jó idő következtében ismét megjelennek, az ő visszajövetelük is a déli
melegfrontoknak köszönhető. A reverz vonulás jelenségét ugyan csak az énekesmadaraknál
tanulmányozták, de nem kizárt, hogy a havasi sarlósfecskénél is előfordulhat, ennek
megfelelően ez a szeptember végén látott példány akár egy téves orientációjú, rossz irányba
vonuló fiatal madár is lehet. 2002. július 12-én Baja fölött szintén egy példányt láttak, e
madár megjelenésének ideje szintén túl van már azon az időszakon, hogy a megfigyelést
tavaszi ’overshooting’-nak lehessen minősíteni, ez az adat is valószínűleg valamilyen délről
érkező front betörésével vagy a nem költő fiatal madarak északi irányú kóborlásával hozható
összefüggésbe. A júliusi adatok valószínűleg nem költő madarakra vonatkoznak, mert ebben
az időben a fiatalok még nem repülnek ki, bár a július végi hejcei adatnál akár már kirepült
fiatal madár felbukkanása is elképzelhető. A havasi sarlósfecskének néhány régebbi nyári
adata is ismert az irodalomból (BUCHERT, 1964; JAKAB, 1964), de ezek egyike sem tekinthető
hiteles előfordulásnak.
A Földközi-tenger környékéről származó másik sarlósfecskefaj, a halvány sarlósfecske
(Apus pallidus) már jellegzetes mediterrán faunaelem. Elterjedési területe ÉszaknyugatAfrikától a Pireneusi-félsziget déli részén, Dél-Franciaországon, az Appennini-félsziget egyes
részein, a dalmát tengerpartokon, a Balkán-félsziget tengerparti részein és a Közel-Keleten át
az Arab-félszigetig húzódig, de az Arab-öböl környékén is költ. Fészkelőhelyei szigetszerűen
helyezkednek el (DEL HOYO et al., 1999).
Telelőterülete Afrikának az Egyenlítő és a Szahara déli széle közötti területei
(CHANDLER & DRIESSENS, 1995).
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Európai populációját a törökországiakkal együtt 39 000 és 160 000 pár közöttire becsülik
(BURFIELD & VAN BOMMEL, 2004). A 20. században egyes helyeken északi irányú
terjeszkedését lehetett megfigyelni.
Magyarországon egyetlen előfordulása ismert (az adatot lásd a 4.2.68. pontban): 1996.
május 22-én Badacsonytördemicen egy legyengült tojó példányt találtak, amely hamarosan
elpusztult (FEHÉR, 1996). A dalmát tengerpartok közelében költő illyricus alfajba tartozó
bizonyító példány a budapesti Természettudományi Múzeumba került. A faj hazai
előfordulása az előkerülés idejéből következően egyértelműen a tavaszi ’overshooting’
következménye lehet. A halvány sarlósfecskének a költőterületétől északra lévő területekről
meglehetősen szórványosak az adatai (Nagy-Britanniában és Svédországban már előfordult),
de ez azzal is magyarázható, hogy a magasan repülő madarak sokszor alig észlelhetők, és a
sarlósfecskétől (Apus apus) sem könnyű a gyorsan és magasan repülő halvány sarlósfecskét
megkülönböztetni.
A pettyes kakukk (Clamator glandarius) (9. kép) elterjedési területe nagyrészt
Afrikában, a Szaharától délre eső területeken, Kelet-Afrikában és Dél-Afrikában van, így
etiópiai faunaelemnek minősíthető. A Mediterráneumban éri el elterjedési területének északi
határát. Európában a Pireneusi-félszigeten és Dél-Franciaországban költ, de Kis-Ázsiában és a
Közel-Keleten is fészkel (DEL HOYO et al., 1997).

9. kép: Pettyes kakukk (Clamator glandarius) ad., 1. hazai előfordulás,
2005. május 18., Balmazújváros, Magdolna-puszta (fotó: IFJ. OLÁH JÁNOS)
Európai állományát a törökországiakkal együtt 58 000 és 77 000 pár közöttire becsülik
(BURFIELD & VAN BOMMEL, 2004). A 20. században több helyen (Spanyolország, Portugália,
Franciaország, Olaszország) is jelentős állományemelkedésnek lehettünk szemtanúi,
Franciaországban például az 1940-es években még csak 100 pár körüli volt az állománya,
amely az 1970-es évekre 1000 párra nőtt. 1970 és 1990 között elterjedési területének keleti
részén is állománynövekedés és terjeszkedés volt megfigyelhető, Görögországban 1978-ban,
Bulgáriában 1988-ban költött először (SOLER & MILCHEV, 1997). Jelenleg állományai
stabilnak mondhatók.
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Vonuló, a délnyugat-európai állomány telelőhelye Afrika északnyugati részén és a
Pireneusi-félsziget déli csücskén van, a kis-ázsiai és közel-keleti madarak valószínűleg a
Nílus völgyében és Kelet-Afrikában telelnek (DEL HOYO et al., 1997).
Magyarországon egyetlen előfordulása ismert (az adatot lásd a 4.2.65. pontban). 2005.
május 11. és 18. között egy példányt figyeltek meg és fényképeztek le egy Balmazújváros
mellett kis fasorban (9. kép). Az előfordulás ideje egyértelműen arra utal, hogy a madár a
tavaszi ’overshooting’ révén kerülhetett a Kárpát-medencébe, valószínűleg a Kis-Ázsiában és
a Balkán-félsziget keleti részén költő populációkból.
A szuharbújó (Cisticola juncidis) (10. kép) kozmopolita elterjedésű, de az indiai-afrikai
faunaelemek közé tartozó madárfaj. Nyugat- és Dél-Európában, Kis-Ázsiától Japánig,
Afrikában és Ausztráliában is sok helyen fészkel. A Nyugat-Palearktiszban ÉszaknyugatAfrikában, a Pireneusi-félszigeten, Franciaország déli és nyugati részein, az Appennini- és a
Balkán-félszigeten, valamint Kis-Ázsiában, a Közel-Keleten és a Nílus völgyében költ (DEL
HOYO et al., 2006). Terjeszkedő faj, az 1970-es években erős északi irányú előretörését
figyelték meg Nyugat-Európában, Belgiumban 1964-ben, Hollandiában 1974-ben,
Németországban és Svájcban 1975-ben költött először. A szuharbújó nem vonuló,
terjeszkedése ezért Európának az enyhe telekkel jellemezhető óceáni éghajlatú nyugati
területeire korlátozódott. 1978/79, 1982/83 és az 1980-as évek közepének kemény telei erősen
visszavetették az állományt, aminek következtében elterjedési területének északi határa is
délebbre húzódott. A Földközi-tenger keleti medencéje melletti populációk csak lassabban
terjeszkednek, Horvátországban és Szlovéniában 1974-ben, Bulgáriában 1984-ben költött
először (GEISTER, 1997).

10. kép: Szuharbújó (Cisticola juncidis) hím, 1 hazai előfordulás,
2006. július 16., Izsák, Kolon-tó (fotó: IFJ. OLÁH JÁNOS)
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Európai populációját a törökországiakkal együtt 230 000 és 1 100 000 pár közöttire
becsülik, állományai jelenleg mindenütt stabilak (BURFIELD & VAN BOMMEL, 2004).
Állandó faj lévén költőterületétől messze nem kóborol el. Hazánkban egyetlen
előfordulása ismert (az adatot lásd a 4.2.83. pontban): 2006. július 15–16-án egy éneklő hím
példányt figyeltek meg és fényképeztek az izsáki Kolon-tó közelében (10. kép). A madarat
valószínűleg egy erős déli, délnyugati front hozhatta fel a Kárpát-medencébe, de az is
elképzelhető, hogy a költési idő utáni kóborlás során került ide, előfordulása esetleg
összefüggésben lehet a faj lassú terjeszkedésével is. A hazai madártani irodalomban korábbról
is ismert már előfordulása (KOVÁCS, 1990) ez az adat azonban nem tekinthető hitelesnek.
A szuharbújóhoz hasonlóan terjeszkedő faj a turkesztáni-mediterrán elterjedésű berki
poszáta (Cettia cetti). Fészkelőterülete Északnyugat-Afrikától, Dél-Európán, Kis-Ázsián,
Iránon és Kazahsztánon át Afganisztánig és Kína nyugati részéig húzódik (DEL HOYO et al.,
2006). Az 1920-as évektől elterjedési területének nyugati részein erős terjeszkedésnek indult,
költőterületei Franciaország nyugati részein észak felé terjeszkedtek, 1964-ben elérte
Belgiumot, 1972-ben pedig már a Brit-szigetek déli részén is költött, 1975-ben
Németországból és Svájcból is jelezték fészkelését, 1976-ban elérte Hollandiát. A
szuharbújóhoz hasonlóan nem vonuló, ezért északi irányú terjeszkedése Európának csak az
enyhe telekkel rendelkező óceáni éghajlatú nyugati területeire korlátozódhatott. Az 1980-as
évek közepének kemény telei a nyugat-európai állományt visszavetették. Kisebb mértékben
de Bulgáriában és Horvátországban is növekszik a populáció, újabban Szlovéniában is
megjelent költőfajként (GEISTER & IVANOV, 1997).
Európai költőállománya a törökországit is beleértve 600 000 és 1 600 000 pár közötti
lehet, az európai elterjedési terület legnagyobb részén enyhén emelkedő tendenciát mutat
(BURFIELD & VAN BOMMEL, 2004).
Télen is a költőterületén marad, legalábbis európai elterjedési területének nagyobbik
részén. Az elterjedési terület északabbi részein fészkelők ősszel és télen délebbre húzódnak
(DEL HOYO et al., 2006).
Magyarországon tizenhárom adata ismert (az adatokat lásd a 4.2.82. pontban), de az
adatok számát nehéz megítélni, mert újabban költőfajként is megjelent a Kis-Balatonon. Első
hiteles magyarországi előfordulása Fenékpusztán volt: 1996. október 25-én egy tojó madarat
fogtak és gyűrűztek (KANCSAL & PALKÓ, 1997). A kis-balatoni költésekkel kapcsolatos
megfigyeléseken kívül nyolc előfordulása ismert, ezek közül hét (88%) esetben
madárgyűrűzés során került kézbe egy-egy példány, a hét gyűrűzött madárból hatot (86%)
Fenékpusztán fogtak jelöltek. E fenékpusztai fogások valószínűleg a kis-balatoni
fészkelésekkel vannak összefüggésben. 2003 májusában egy éneklő hímet figyeltek meg a
Kis-Balatonban. Miután a madár hosszasan tartotta a revírt, és az élőhely is megfelelőnek
tűnt, a madarászok elkezdték keresni a költésre utaló jeleket, végül június 8-án sikerült is
megtalálni a kirepült fiatalokat etető madarakat, illetve július 7-én egy fiókás fészket is, ami
valószínűleg ugyanannak a párnak a másodköltése lehetett (SCHMIDT, 2005). 2004-ben a KisBalatonban ugyanabban a revírben látták az éneklő hím madarat, de egy másik revír is
ismertté vált a közelben (szintén a Kis-Balaton területén), sőt a közeli pötrétei
tőzegbányatónál is észleltek egy éneklő hímet április közepén. 2004-ben a fészkelést
bizonyítani nem sikerült, de október végén Fenékpusztán fogtak egy fiatal példányt, ami
feltehetően egy közeli költésből származhatott. 2005-ben ugyancsak két revír volt ismert a
Kis-Balatonban. 2006-ban biztos megfigyelése nem volt a fajnak, viszont augusztus 4-én
gyűrűztek egy példányt a Regöly melletti Pacsmagi-halastavaknál. E regölyi adata kivételével
az összes hiteles – és korábbi nem hitelesített – adata mind a Kis-Balatonból és közvetlen
környékéről (Fenékpuszta, Pötréte) származik. Az 1990-es évek vége óta szaporodtak meg a
megfigyelések ezen a területen, de régi – hitelesnek nem tekinthető – irodalmi adata is a KisBalatonból származik (WARGA, 1955). Feltételezhető, hogy a Kis-Balatonban néhány párból
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álló kis populációja lehet, de a hatalmas kiterjedésű, a berki poszáta fészkelésére teljesen
alkalmas területeket látva, az állomány ennek akár többszöröse is lehet. A hatalmas,
átjárhatatlan és áttekinthetetlen mocsárvilágban a költőpárok számának felmérése, vagy
egyáltalán egy-egy pár megtalálása szinte lehetetlen vállalkozásnak tűnik. Az eddig
megismert két revír járható gátak közelében volt, de ugyanígy olyan helyeken is lehetnek
költőpárok, amelyek a megfigyelők vagy felmérők által megközelíthetetlenek.
A vékonycsőrű sirály (Larus genei) szarmata faunaelem. Elterjedési területe nem
összefüggő, egymástól akár több száz kilométerre lévő, elszigetelt telepeken költ. Elterjedési
területe eredetileg a Fekete-tenger északnyugati és nyugati partjaira, az Azovi-tenger
környékére, a Kaszpi-tenger és a belső-ázsiai sztyepptavak (Aral-, Balkas- és Tengiz-tó)
vidékére, Kis-Ázsia, Irak és Irán belső vizeire, valamint az iráni és pakisztáni tengerparti
zónára terjedt ki (DEL HOYO et al., 1996). Érdekes, hogy ezen elterjedési területtől messze, a
mediterrán térség nyugati részén is költött: a Camargue-ban már 1842-ben, a Guadalquivir
deltájában már 1879-ben leírták fészkelését. Az 1960-as években kezdett nyugat felé
terjeszkedni, s a már akkor is a legerősebb populációval rendelkező Fekete-tengerről
kiindulva a Földközi-tengernek előbb a keleti, majd a nyugati medencéjében is egyre több
helyen jelent meg fészkelőként: Görögországban az Axios folyó torkolatában 1966-67,
Tunéziában szintén az 1960-as évek, Szardínián az 1970-es évek, a Camargue-ban
rendszeresen 1972, az Ebro deltavidékén az 1970-es évek közepe, Olaszországban a
Comacchioi-tónál 1978 óta költ. Egyiptom, Algéria és Marokkó területéről is ismert
fészkelése. Nyugat-Afrika partvidékén legdélebbi fészkelőhelyei Mauritánia és Szenegál
partjain vannak.
Az európai állomány nagyságát 37 000 és 56 000 pár közöttire becsülik (BURFIELD &
VAN BOMMEL, 2004). A legerősebb fészkelőállomány Ukrajnában, a Fekete- és az Azovitenger partvidékén él, itt vannak a legnagyobb ismert telepei is (SEREBRYAKOV & ZUBAKIN
1997a). Állománya mindenütt növekvő tendenciát mutat.
Az európai madarak nem vonulnak, legfeljebb csak a mediterrán térségben kóborolnak, a
Fekete-tenger környékén fészkelők madarak jórészt a Mediterráneumban, az ázsiai
sztyepptavak környékén költők az Arab-félsziget környékén telelnek (DEL HOYO et al., 1996).
Magyarországon kilenc hiteles előfordulása ismert (az adatokat lásd a 4.2.54. pontban).
Első adata a Hortobágyról származik: 1992. május 3. és 7. között egy öreg példányt figyeltek
meg a Hortobágyi-halastavon. Kilenc elfogadott adata közül hét (78%) az Alföldről (főként
halastavakról), kettő (22%) pedig a Fertő környékéről származik. Minden esetben egy
példányt figyeltek meg. Valamennyi adat az április vége és június vége közötti időszakból
származik: két áprilisi (22%), négy májusi (44%) és három júniusi (33%) adata ismert. Az
adatok időbeli megoszlása alapján azt gondolnánk, hogy tipikus ’overshooting’-ról van szó,
pedig ez azért kevéssé valószínű, mert a vékonycsőrű sirály nem vonuló faj, legalábbis a
Mediterráneumban élő populációk madarai egész évben a Földközi-tenger térségében
tartózkodnak. Kelet-Magyarországon valószínűleg a Fekete-tengeri populációból származó
madarak jelennek meg. Előfordulásuknak az oka az időjárási helyzettel függhet össze, de
lehetséges, hogy a pár nélkül maradt példányok a fészektelepektől a kora nyári időszakban
messze elkóborolnak, és így jutnak a Kárpát-medencébe. A fertői adatok közül az első esetben
a madár előfordulása elég egyértelmű összefüggésbe hozható a megfigyelést megelőző héten
Közép-Európán átvonult délnyugati irányból érkezett frontokkal, amelyek valószínűleg a
Földközi-tenger nyugati medencéjének valamelyik telepéről sodorhatták a Kárpát-medencébe
a madarat (HADARICS, 1999).
A tüskés bíbic (Hoplopterus spinosus) elterjedési területe nagyrészt Afrikában van, így
etiópiai faunaelemnek minősül. Afrikában az Egyenlítő és a Szahara déli része közötti
területen és Kelet-Afrikában általánosan elterjedt, de a Nílus völgyében is fészkel, Kisebb
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foltokban költ a Közel-Keleten, Kis-Ázsiában valamint Görögországban is (DEL HOYO et al.,
1997).
Görögországban 1959-ben költött először, ottani állománya 1970-ig 120-170 párra nőtt,
az 1980-as években azonban visszaesett, és 1993-ban már csak 32-45 pár volt ismert (DEL
HOYO et al., 1997), jelenlegi görögországi állománya is csak 20-50 pár körüli.
Az Európában és Kis-Ázsiában, valamint a Közel-Keleten költők vonulók, a
költőhelyeket októberben hagyják el, de pontos telelőhelyük nem ismert, valószínűleg
Egyiptomban és Afrika keleti részén telelnek (DEL HOYO et al., 1997).
Magyarországon egyetlen előfordulása ismert (az adatot lásd a 4.2.36. pontban): 1993.
október 17. és 24. között egy fiatal madár tartózkodott a tömörkényi Csaj-tavon, illetve a
közeli Síróhegyi-halastavakon (BARKÓCZI et al., 1994). Az előfordulás időpontja éppen arra
az időszakra esik, amikor a madarak elhagyják költőhelyeiket, és délkeleti irányban
elindulnak téli szállásuk felé. Elképzelhető, hogy egy téves orientációjú egyed bukkant fel
Délkelet-Magyarországon, igaz a reverz vonulás jelenségét eddig többnyire csak
énekesmadarak vonatkozásában tanulmányozták. Viszont az is igaz, hogy a Dél-Alföld
légvonalban nincs túl messze az Evrosz-deltától, ahol a faj Görögországban fészkel, így az is
elképzelhető, hogy a költési idő utáni és a vonulást megelőző kóborlás során került ide a
megfigyelt példány.
A Nyugat-Palearktisz déli részéről származó, Magyarországon ritka fajok, illetve alfajok
még a pásztorgém (Bubulcus ibis) (adatait lásd a 4.2.4. pontban), a dögkeselyű (Neophron
percnopterus) (adatait lásd a 4.2.25. pontban), a héjasas (Hieraaetus fasciatus) (adatait lásd a
4.2.27. pontban), az Eleonóra-sólyom (Falco eleonorae) (adatait lásd a 4.2.28. pontban), a
szikipacsirta brachydactyla alfaja (Calandrella brachydactyla brachydactyla) (adatait lásd a
4.2.71. pontban), a déli hantmadár (Oenanthe hispanica) (adatait lásd a 4.2.78. pontban) és a
szajkó albipectus alfaja (Garrulus glandarius albipectus) (adatait lásd a 4.2.95. pontban). E
fajok és alfajok mind az 1898-as nomenclator (MAGYAR ORNITHOLOGIAI KÖZPONT, 1898)
megjelenése után kerültek elő új taxonként hazánk mai területén, ezért valamennyi hiteles
hazai előfordulási adatuk megtalálható a 4.2. fejezetben.
A Nyugat-Palearktisz déli részéről származó ritka madarak közé tartoznak még olyan
fajok is, amelyek első előfordulása még az 1898-as nomenclator (MAGYAR ORNITHOLOGIAI
KÖZPONT, 1898) előtti, ezért adataik a 4.2. fejezetben sem szerepelnek. E madárfajok a rózsás
flamingó (Phoenicopterus ruber roseus), a márványos réce (Marmaronetta angustirostris), a
fakó keselyű (Gyps fulvus), a barátkeselyű (Aegypius monachus), a fehérkarmú vércse (Falco
naumanni), a vörösfejű gébics (Lanius senator) és a sövénysármány (Emberiza cirlus).
Mint az eddigiekből jól látható, a mediterrán térségből érkező madarak Kárpát-medencei
előfordulása több különböző okra is visszavezethető. A Mediterráneumban költő
énekesmadarak (Passeriformes) egy-egy példánya leggyakrabban a tavaszi vonulás során,
’overshooting’ révén kerülhet a Kárpát-medencébe. A nagyobb testű madárfajoknál
rendszeresen előfordul, hogy a költési idő után költőterületüktől északra messze elkóborolnak,
ennek oka többnyire a fajtársak közötti kompetícióban keresendő, hiszen a kirepült fiatal
madarak révén az egyedsűrűség a költés befejeztével hirtelen megnő. Ez a költés utáni
kóborlás ugyanakkor a faj szempontjából hasznos, mert a madarak ezáltal fedezhetnek fel
újabb lehetséges fészkelőhelyeket. Mindig számolni kell azzal is, hogy az
állományemelkedések, és az ezzel együtt járó esetleges areaváltozás, terjeszkedés
következtében nyilván a kóborló példányok száma is emelkedni fog. Tehát a legtöbb esetben,
amikor egy területen valamely faj egyedei egyre gyakrabban jelennek meg kóborlóként, az
többnyire az állomány emelkedésére és a faj terjeszkedésére vezethető vissza. A mediterrán
térség egyébként is jelentős terjeszkedéseknek volt már kiindulópontja, gondoljunk csak a
balkáni gerle (Streptopelia decaocto) (KEVE-KLEINER, 1943a; KEVE, 1950, 1962b), a balkáni
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fakopáncs (Dendrocopos syriacus) (HOMOKI NAGY, 1938; GRESCHIK, 1938; KEVE, 1955a,
1956, 1961, 1962a; GORMAN, 1996a) vagy a halvány geze (Hippolais pallida) (GYŐRY &
SCHMIDT, 1962; SCHMIDT, 1962a; BANKOVICS, 1974, 1975) hazai és európai terjeszkedésére,
de areaperemi helyzeténél fogva a kis héja (Accipiter brevipes) (ARADI, 1964; FORGÁCH,
1995; MARIK et al., 1997) és a sövénysármány (Emberiza cirlus) is fészkel időnként
Magyarországon (JÁNOSSY & JÁNOSSY, 1977; WALICZKY et al., 1983; MAGYAR &
WALICZKY, 1995). Nem elképzelhetetlen, hogy egyes fajok – berki poszáta (Cettia cetti),
vörhenyes fecske (Hirundo daurica) – esetében éppen most zajlik az a folyamat, amelynek
során fészkelőként is üdvözölhetjük őket Magyarországon, mint amint az a berki poszáta
esetében már meg is történt (SCHMIDT, 2005).

4.1.5.1.2. A Kelet-Palearktisz madárfajai
Kelet-Palearktiszon Ázsiának az északi, azaz a Himalája vonulatától északra elterülő részét
értjük (UDVARDY, 1983). Az e területről származó kóborló madárfajok a Kárpát-medencét
nyilván kelet vagy északkelet felől érik el.
4.1.5.1.2.1. A Kelet-Palearktisz északi részéről származó madárfajok
A Kelet-Palearktisz északi, arktikus tájairól a rendes vonulás során is több madárfaj, főleg
partimadarak – például az ezüstlile (Pluvialis squatarola), a fenyérfutó (Calidris alba) és a
sarlós partfutó (Calidris ferruginea) – és vadludak – például nagy tömegben a nagy lilik
(Anser albifrons) – érkeznek a téli időszakban Európába, így hazánkba is. Közülük
kiemelendő a vörösnyakú lúd (Branta ruficollis), hiszen Magyarországon az első előfordulása
1916-ban volt (CSÖRGEY, 1916), és az utóbbi évtizedekben egyre több példány és egyre
nagyobb csapatok jelennek meg a Kárpát-medencében (STERBETZ & SZIJJ, 1968; STERBETZ,
1962b, 1982, 1988).
A Steller-pehelyréce (Polysticta stelleri) Szibéria és Alaszka arktikus tájain költ.
Telelőterületei a Kuril- és az Aleut-szigetek környékén, illetve Európában ÉszakSkandináviában és a Balti-tenger partvidékén vannak (DEL HOYO et al., 1992). A Baltitengeren telelők száma a 20. század első felében nagyon lecsökkent, de az 1960-as évek óta
ismét emelkedik (LEWINGTON et al., 1991), az észak-skandináviai telelőállomány szintén
emelkedő tendenciát mutat (MADGE & BURNE, 1988). A még ivaréretlen egyedek nem térnek
vissza költőhelyeikre, hanem egész nyáron át a telelőhelyeken maradhatnak.
Jellegzetes tengeri madár, amely az európai országok közül szinte csak azokban fordult
eddig elő, amelyeknek tengerpartja is van. Az Európában telelők számát összesen mintegy
40 000 példányra becsülik (DELANY & SCOTT, 2002). Európa belsejébe csak rendkívül ritkán
vetődik, a kontinens belsejébe eljutó példányok nagy valószínűséggel nem közvetlenül északszibériai költőhelyükről, hanem a téli időszakban a Balti-tengerről kerülnek ide.
Magyarországon egyetlen előfordulása ismert (az adatot lásd a 4.2.22. pontban): 2002.
január 12-én a Duna Pilismaróti-öblében egy sebzett öreg tojót láttak, amelyet másnap
ugyanott már elhullva találtak meg. Bár az őszi vonulás során a nyugat, délnyugati irányban
vonuló madarak valamelyest szóródhatnak, Európa belsejébe mégsem nagyon jutnak el,
hiszen a faj a téli időszakban kifejezetten a tengerekhez kötődik. Hazai januári előfordulása is
inkább azt sejteti, hogy a madár már a telelőhelyről kerülhetett a Kárpát-medencébe
valamilyen időjárási tényező, például sarkvidéki hideg levegő nagyon erős beáramlása
következtében.
Az ázsiai pettyeslile (Pluvialis fulva) fészkelőterülete Szibéria arktikus részein van, a
Jamal-félszigettől a Csukcs-félszigetig és a Kamcsatka-félsziget északi részéig, de Alaszka
legnyugatibb területein is költ (DEL HOYO et al., 1996).
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Telelőterülete az afrikai Szomáliai-félszigettől az Indiai-óceán északi partvidékén és
Délkelet-Ázsián át Ausztráliáig és Új-Zélandig, illetve a Csendes-óceán szigetvilágáig
húzódik (HAYMAN et al., 1988). A madarak csendes-óceáni telelőterületeiket az óceán felett
repülve érik el. Európa sok országában előfordult már, főleg az őszi időszakban figyelnek
meg fiatal példányokat (LEWINGTON et al., 1991). Valószínűleg a feljegyzetteknél több
példány jut el Európába, de az aranylilétől (Pluvialis apricaria) és az amerikai pettyeslilétől
(Pluvialis dominica) való nehéz megkülönböztethetőség miatt a megfigyelések száma elég
alacsony. Az ázsiai pettyeslile európai előfordulásainak okára két magyarázat lehetséges.
Elképzelhető, hogy egyes példányok tükörkép-vonulással jutnak el Európába, azaz tér-irány
zavar (jobb-bal tévesztés) következtében költőhelyükről nem a rendes telelőhelyek eléréséhez
szükséges délkeleti, hanem délnyugati irányban vonulnak, ugyanakkor az is lehetséges, hogy
a fészkelőterület nyugati részéről aranylilék (Pluvialis apricaria) vagy ezüstlilék (Pluvialis
squatarola) csapataihoz keveredve érkeznek kontinensünkre. Mindkét esetben természetesen
többnyire fiatal madarak tévesztik el a vonulási irányt, amelyek aztán Európában vagy
Afrikában áttelelve a következő tavaszon bárhol feltűnhetnek Európában.
Magyarországon egyetlen hiteles előfordulása ismert (az adatot lásd a 4.2.35. pontban).
2000. május 14–15-én egy öreg nászruhás hím példányt láttak a fertőújlaki élőhelyrekonstrukciós területen (PELLINGER & MOGYORÓSI, 2001). Meg kell még jegyezni, hogy a
fulva és a dominica nehéz megkülönböztethetősége miatt két olyan előfordulási adat is van
Magyarországról, amelyeket a Nomenclator Bizottság csak mint Pluvialis fulva/dominica,
azaz ázsiai vagy amerikai pettyeslile néven fogadott el, mindkét esetben valószínűbb
egyébként, hogy a madarak ázsiai pettyeslilék voltak.
A Kelet-Palearktisz arktikus tájairól a Kárpát-medencébe eljutó madárfajok közé tartozik
még a vetési lúd johanseni alfaja (Anser fabalis johanseni) (adatait lásd a 4.2.11. pontban) és
a hósármány vlasowae alfaja (Plectrophenax nivalis vlasowae) (adatait lásd a 4.2.104.
pontban).
4.1.5.1.2.2. A Kelet-Palearktisz középső részéről, Szibériából származó madárfajok
Az énekesmadarak rendjébe (Passeriformes) tartozó számos szibériai madárfaj előfordul
kóborlóként Európában. E fajok európai adatainak legnagyobb hányada Észak- és
Északnyugat-Európából származik, Közép-Európában közülük kevesebb faj bukkan fel, és
azok is kisebb egyedszámban fordulnak elő itt. Ezek a madarak valószínűleg a 2.3.2.3.
fejezetben már részletesen tárgyalt reverz vonulás révén kerülnek Európába. A reverz vonulás
kialakulásának hátterében genetikai okok vagy a madarak navigációs mechanizmusainak
külső hatásokra történő rossz kalibrációja állhat.
E fajok közül kiemelkedőek egyes ázsiai füzikefajok (Phylloscopus spp.) előfordulásai
(31. ábra), ezért e fejezetben a madárfajok tárgyalását is ezekkel célszerű kezdeni.
Valamennyi nálunk előforduló ázsiai füzikefaj az őszi időszakban, szeptember közepe és
november harmadik hete között került elő, az előfordulások idejében egy október eleji
nagyobb és egy november eleji kisebb csúcs tapasztalható (32. ábra). Az egyes fajok
előfordulásainak ideje között a kis adatszám miatt nem nagyon lehet különbségeket
felfedezni, talán csak a két leggyakoribb faj esetében lehet azt kijelenteni, hogy míg a
vándorfüzike (Phylloscopus inornatus) jellemzően inkább szeptember végén és október elején
fordul elő, addig a királyfüzike (Phylloscopus proregulus) előfordulásai inkább októberre és
november elejére esnek.
Magyarországon eddig legtöbb előfordulási adattal a vándorfüzike (Phylloscopus
inornatus) rendelkezik. Szibériában fészkel, elterjedési területe az Urál hegység északi
részétől egészen az Ohotszki-tenger partvidékéig húzódik (DEL HOYO et al., 2006).
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31. ábra: Ázsiai füzikefajok (Phylloscopus spp. )
magyarországi adatainak fajonkénti megoszlása
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32. ábra: Ázsiai füzikefajok
(Phylloscopus spp. ) magyarországi
előfordulásainak hetenkénti megoszlása
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Vonuló, telelőterülete Délkelet-Ázsiában, Kína déli részén, az Indokínai- és a Malájfélszigeten van (DEL HOYO et al., 2006). Európai előfordulásainak viszonylagos
gyakoriságánál fogva a vándorfüzike az egyik olyan ázsiai füzikefaj, amelynek európai
előfordulásait elemezve a reverz vonulás elméletét kidogozták (RABØL, 1969; VAN IMPE &
DERASSE, 1994; THORUP, 1998). Viszont a költőterület és a telelőterület egymáshoz való
elhelyezkedéséből következően az Európában megjelenő példányok előfordulását nem lehet
teljesen egyértelműen a reverz vonulással magyarázni, hiszen az éppen 180°-kal ellentétes,
azaz déli-délkeleti helyett a reverz vonulás során északi-északnyugati irányban induló
egyedek az északi sarkvidéki területeket vagy Grönlandot, esetleg a Skandináv-félsziget
északi részét és Izlandot érhetik el. Igaz, ilyen hosszú úton az irányt tekintve bizonyos
mértékű szóródás előfordulhat, és az is lehetséges, hogy a magas északra jutott rovarevő
madarakat a kedvezőtlen időjárás némileg nyugati vagy délnyugati irányban eltérítheti, s így
már éppen Európába jutnak. Valószínűbb magyarázatnak látszik, hogy az európai
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előfordulások olyan egyedek megjelenéséhez is köthetők, amelyek tér-irány zavarban (jobbbal tévesztés) szenvednek, aminek következtében a legnyugatibb fészkelőterületekről a
délkeleti helyett délnyugati irányban vonuló madarak éppen Európába kerülnek. Európában a
leggyakoribb ázsiai kóborló énekesmadárfaj, a Brit-szigetekről 1958 és 1985 között több mint
2600 adata vált ismertté, de más nyugat- és észak-európai országokban is több száz adata van
(LEWINGTON et al., 1991). Dél-, Közép- és Kelet-Európában már ritkább, de szinte minden
országban előfordult már. Egyes években rendkívül nagy számban mutatkozik Európában,
ilyen „inváziós” évek voltak 1967, 1975 (BAKER, 1977), 1981, 1982, 1984, 1985 és 1986.
1985 őszén a Brit-szigeteken 615 példányt figyeltek meg (LEWINGTON et al., 1991).
Európában szeptember közepétől október végéig fordul elő, hazai nyolc előfordulásából
hét (88%) esik erre az időszakra, egy (12%) pedig november elejére (32. ábra). A nyolc
magyarországi előfordulásból hatszor (75%) madárgyűrűzés során fogtak egy-egy példányt,
két esetben (25%) pedig megfigyelték (az adatokat lásd a 4.2.88. pontban). Első előfordulása
1989-ben volt: október 8-án egy fiatal példányt fogtak és gyűrűztek Egerszalók közelében
(FITALA, 1993). Érdekes, hogy még ugyanebben az évben, november 9-én Surány mellett, a
Duna-parton is láttak egyet (MAGYAR et al., 1991). Ezután tíz évig nem került elő, majd 1999.
október 1-jén az ócsai gyűrűzőtáborban fogtak egyet (KARCZA, 2001), azóta viszont szinte
minden év (kivéve 2000 és 2005) őszéről van egy-egy adata.
A királyfüzike (Phylloscopus proregulus) (11. kép) a vándorfüzikénél délebbi
elterjedésű, fészkelőterülete az Altaj hegységtől keletre Szahalinig, délre pedig a Himalájáig
húzódik (DEL HOYO et al., 2006).

11. kép: Királyfüzike (Phylloscopus proregulus), 5. hazai előfordulás,
2004. november 4., Tömörd (fotó: PELLINGER ATTILA)
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Vonuló, telelőterülete az Indokínai-félsziget északi, valamint Kína déli részén van (DEL
HOYO et al., 2006). A fészkelőterület és a telelőterület egymáshoz viszonyított helyzete
alapján európai előfordulásai – a vándorfüzike előfordulásaitól némileg eltérően – kevésbé a
tér-irány zavarral (jobb-bal tévesztés), sokkal inkább a reverz vonulással magyarázhatók.
Nem véletlen, hogy a reverz vonulás elméletének kidolgozása során elsősorban e faj európai
adataiból indultak ki, e faj előfordulásait elemezték a legtöbben (ROOKE, 1966; RABØL, 1969,
1976; HOWEY & BELL, 1985; VAN IMPE & DERASSE, 1994; THORUP, 1998). Igaz, a madarak a
reverz vonulás során a délkeleti helyett választott északnyugati irányban is legfeljebb
Skandinávia északi részét érnék el, de vegyük figyelembe, hogy ilyen hosszú úton az irányt
tekintve bizonyos mértékű szóródás előfordulhat, és azt is, hogy a magas északra jutott
rovarevő madarakat a kedvezőtlen időjárás némileg nyugati vagy délnyugati irányban
eltérítheti, s így már éppen Európában találják magukat. A jobb és a bal oldalt tévesztő
madarak délkeleti irány helyett délnyugati irányba vonulva nehezen kerülnének Európába,
legfeljebb a Közel-Keleten és Észak-Afrikában lehetne ilyen példányokat megfigyelni.
A Brit-szigeteken 1962-ig csak hat előfordulása volt, a következő húsz évben majdnem
180 (ebből 100 csak négy évből 1968, 1975, 1980, 1981). 1982-ben 127 madarat láttak, 1990
végéig összesen több mint 500 előfordulása vált ismertté. 1994-ben – október közepe és
november közepe között – legalább 180 madarat figyeltek meg a Brit-szigeteken, többet mint
amennyit 1982 előtt összesen láttak. Ez az 1994-es nagy beáramlása két hullámban zajlott:
először október 16. és 23. között érkezett nagy számú madár, majd november 3. és 6. között
ismét emelkedett a számuk. A második beáramlást időjárási tényezőkkel is összefüggésbe
hozták. Oroszország európai része fölött ekkor egy kiterjedt magas nyomású légköri
képződmény, azaz egy anticiklon helyezkedett el, déli oldalán erős keleti széllel. Ezen
anticiklon következtében egész Európa felett szép tiszta volt az idő, a Brit-szigetek keleti
partjainál viszont egy alacsony nyomású ciklon felhőzete esős nedves időt okozott. A
kontinentális területek feletti magasabb nyomás és a keleti szél elősegíti a szibériai kóborlók
nyugati irányú elmozdulását, amelyek az Északi-tenger felett nem találkoznak számottevő
földrajzi vagy – az anticiklon okozta szép idő következtében – meteorológiai akadállyal, és
így érik el a Brit-szigetek keleti partjait, ahol a fáradt madarak a parti csapadékzóna miatt az
alacsony nyomású területek keleti szélén szállnak le. Ebben az időben – az anticiklon nyugati,
délnyugati oldalának megfelelően – erős délkeleti szél volt a Brit-szigetek keleti partjainál,
így nem véletlen, hogy ezeken a területeken volt legtöbb adata a fajnak (MILLINGTON, 1994).
Európa legtöbb országában előfordult már, de legtöbb adata a nyugat- és észak-európai
országokból származik. A vándorfüzikénél valamivel később szokott előfordulni, az adatok
többnyire októberre és novemberre esnek (néhány szeptemberi, decemberi és nagyon ritkán
tavaszi adata is van). A vándorfüzikénél későbbi előfordulásai egyértelműen azzal
magyarázhatók, hogy Európához legközelebbi fészkelőhelyei a vándorfüzikéénél jóval
messzebb találhatók.
Magyarországon eddig hat előfordulása ismert (az adatokat lásd a 4.2.87. pontban). Négy
alkalommal (67%) madárgyűrűzés révén került elő, kétszer (33%) pedig távcsöves
megfigyelés során. Hazai előfordulásai október eleje és november közepe között oszlanak
meg (32. ábra). Először 1996. október 13-án figyeltek meg és fényképeztek le egy példányt a
Hortobágyi-halastavon (LUND, 1996). Ezután 2000. október 5-én a Barabás melletti
Kaszonyi-hegyen fogtak és gyűrűztek egy példányt, és még ugyanezen év október 21-én
Szolnokon láttak egy madarat. 2003. október 23-án a tömördi gyűrűzőtáborban fogtak és
gyűrűztek egy királyfüzikét (BÁNHIDI, 2003), 2004. november 4-én pedig szintén Tömördön
akadt hálóba egy újabb példány (11. kép) (BÁNHIDI & GYURÁCZ, 2004). Legújabb
előfordulása ismét a barabási Kaszonyi-hegyen volt: 2006. november 11-én egy példányt
fogtak és gyűrűztek (TÖRÖK & PETRILLÁNÉ BARTHA, 2006). A hazai madártani irodalomban
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egyébként korábban is szerepelt már néhány adata (CSÓKA, 1959; MOSKÁT, 1976), ezek
azonban nem tekinthetők hiteles előfordulásoknak.
A vastagcsőrű füzike (Phylloscopus schwarzi) fészkelőterülete az Altajtól az Amur
vidékéig, Szahalinig és Észak-Koreáig húzódik (DEL HOYO et al., 2006).
Vonuló faj, telelőterülete az Indokínai-félsziget (DEL HOYO et al., 2006). Az előző két
fajhoz hasonlóan a reverz vonulás, azaz a rendes déli-délkeleti vonulástól 180°-kal való
eltérés során a madarak az északi sarkvidéki területekre, de legfeljebb Észak-Skandináviába
és Izlandra tudnának eljutni, de az előző két füzikefajhoz hasonlóan ilyen hosszú vonulási
úton az irányt tekintve bizonyos mértékű szóródás előfordulhat, illetve a magas északra jutott
madarakat a kedvezőtlen időjárás némileg nyugati vagy délnyugati irányban eltérítheti, s így
kerülhetnek Európába. A tér-irány zavarral, azaz a jobb-bal tévesztéssel sújtott madarak
legfeljebb a Közel-Keletre juthatnának el. Európában ritka kóborló, a Brit-szigetekről több
mint száz előfordulása ismert, de sok más európai országban is előkerült már (LEWINGTON et
al., 1991). Európai előfordulásai a szeptember vége és november eleje közötti időszakra
esnek.
Magyarországon három hiteles előfordulási adata ismert (az adatokat lásd a 4.2.89.
pontban). Mindhárom hazai példány madárgyűrűzés során került kézre. Mindhárom
magyarországi adata októberre esik (32. ábra). Először 2000. október 7-én fogtak egy
példányt a barabási Kaszonyi-hegyen (SZILÁGYI, 2001), majd 2003. október 22-én Ócsán,
később pedig 2005. október 3-án az izsáki Kolon-tónál gyűrűztek egy vastagcsőrű füzikét.
Érdekesség, hogy az ócsai madarat a gyűrűzés után néhány nappal ugyanott – a kedvezőtlen
időjárási viszonyok ellenére javuló kondícióval – visszafogták.
A barna füzike (Phylloscopus fuscatus) Szibériában az Obtól Szahalinig, délen pedig
Belső-Mongóliáig és a Himalája keleti részéig fészkel (DEL HOYO et al., 2006).
Vonuló, telelőterülete a Hindusztáni-félsziget északi részétől Dél-Kínáig és az Indokínaifélszigetig húzódik (DEL HOYO et al., 2006). Az előző fajokhoz hasonlóan valószínűleg a
reverz vonulás során kerül néhány egyed Európába, de ehhez az kell, hogy az északnyugati
irányban vonuló madarakat az északi területeken valami, valószínűleg valamilyen időjárási
tényező, nyugati vagy délnyugati irányba fordítsa. Európában a ritkább kóborlók közé
tartozik, előfordulásai a szeptember vége és november vége közötti időszakra esnek
(LEWINGTON et al., 1991).
Egyetlen hazai előfordulása ismert (az adatot lásd a 4.2.90. pontban). 2002. november 1jén egy fiatal példányt fogtak és gyűrűztek az izsáki Kolon-tónál (NÉMETH & PIGNICZKI,
2004a).
Bár nem faj, „csak” alfaj mégis érdemes itt megemlítenünk a csilpcsalpfüzike szibériai
alfaját (Phylloscopus collybita tristis). Egyrészt azért, mert előfordulásainak időbeli
mintázata és az Európába került példányok ide kerülésének okai és módjai hasonlóak lehetnek
a fentebb tárgyalt füzikefajokéhoz, másrészt mert első hazai adata 1974 utáni, azaz a
dolgozatban tárgyalt időszakba esik. Fészkelőterülete a Pecsora folyótól és az Urál hegységtől
keletre húzódik (DEL HOYO et al., 2006).
Vonuló, telelőterülete az Arab-félszigeten, Irakban, Iránban, Pakisztánban és Indiában
van (DEL HOYO et al., 2006). Ebből következően a madarak nagyrészt déli irányban vonulnak,
így sem a reverz vonulás, sem a tükörkép-vonulás (jobb-bal tévesztés) nem ad teljes
magyarázatot Európába kerülésükre. A vonulás iránya minden madárfajnál bizonyos szórást
mutat, amely – mint már láttuk – a fiatal madaraknál sokkal nagyobb, mint az öreg példányok
között. Az Európában felbukkanó szibériai csilpcsalpfüzikék valószínűleg azon fiatal
példányok közül kerülnek ki, amelyek vonulási iránya a délitől a legnagyobb mértékben tér el
délnyugati, nyugati irányba. Európában általában késő ősszel szokott ez az alfaj felbukkanni,
előfordulásai novemberre (gyakran decemberre) esnek.
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Magyarországon eddig öt hiteles előfordulása ismert (az adatokat lásd a 4.2.92. pontban).
Meg kell jegyezni, hogy a megfigyelésekre vonatkozó adatok csak tristis típusú megjelöléssel
kerülnek hitelesítésre, mert az észak-európai abietinus alfaj keleti példányai már nagyon
hasonlók a tristishez, és terepi megfigyeléssel nem nagyon lehet őket elkülöníteni. Hazánkban
először 1990. november 10-én láttak egy példányt Dinnyésen, majd 1993. október 1-jén a
Keleti-főcsatornánál bukkant fel egy madár. 1995. szeptember 18-án egy példányt gyűrűztek a
Sopron melletti Nemes-kútnál (HADARICS, 1999b). 2001. november 4-én és 2002. november
16-án ismét Dinnyésen láttak egy-egy példányt. Legújabb – egyelőre még nem hitelesített –
adata Ócsáról származik, ahol 2006. október 22-én fogtak és gyűrűztek egy fiatal példányt.
A fenyősármány (Emberiza leucocephalos) Szibéria nagy részén honos sármányfaj,
amelynek telelőterületei Kína keleti és középső részein, továbbá a Himalájától délnyugatra és
nyugatra lévő területeken, illetve a Kaszpi-tenger déli partjai mentén vannak (BYERS et al.,
1995). Rendszeresen telel néhány példány a Közel-Keleten, Izraelben is. Újabban ÉszakOlaszországban is egyre több adata van a téli időszakból (OCCHIATO, 2003), és 1995/96 telén
itt egy 45-50 példányos telelő csapatot is láttak (CORSO, 1996).
Európa majd minden országában fordultak már elő kóborló példányok. Az európai
előfordulások tükörkép-vonulásnak tekinthetők, azaz tér-irány zavarral (jobb-bal tévesztés)
rendelkező egyedek ősszel nem délkeleti, hanem délnyugati irányban vonulnak, és így jutnak
Európába. Mivel magevő és nem rovarevő madarakról van szó, Európában könnyen át tudnak
telelni, és így a jobb-bal tévesztésért, azaz a téves vonulási útért felelős gének nem
szelektálódnak ki a populációból. Tavasszal ezek a példányok visszajuthatnak költőhelyükre,
ahol szaporodva, átörökíthetik a jobb-bal tévesztést, és így néhány generáció alatt létrejöhet a
populációnak egy olyan része, amely délnyugati irányban vonul. Lehetséges, hogy
Olaszországban egy ilyen folyamat révén éppen egy új telelőhely kialakulásának lehetünk
tanúi. Lehetséges, hogy a fő telelőterületektől meglehetősen távol eső iráni és izraeli
telelőhelyek is a múltban ilyen módon alakultak ki.
A fenyősármánynak Magyarországon két előfordulása ismeretes (az adatokat lásd a
4.2.105. pontban). Először 1986. január 1-jén fogtak és gyűrűztek egy hím példányt
Barlahidán (ÁCS & PALKÓ, 1987). A második előfordulás körülményei meglehetősen
különlegesek. 2001 őszén a magyar határon olasz vadászoktól elkobzott lőtt énekesmadarak
között találtak egy hím példányt, a madár elejtésének ideje és helye sajnos pontosan nem
derült ki, a rendőrségi nyomozás megállapításai szerint a madarakat, így a köztük lévő
fenyősármányt is 2001. szeptemberében vagy októberében lőtték valahol a Dél-Alföldön.
A sarkantyús pityer (Anthus richardi) mongol-tibeti faunaelem. Nyugat-Szibériától, a
Tien-san és az Altaj vidékétől keleten az Amurig és a Lénáig, illetve Kelet- és Dél-Kínáig
fészkel (DEL HOYO et al., 2004).
Vonuló, telelőterülete a Hindusztáni- és az Indokínai-félszigeten van. Újabban egyre több
telelő példányt látnak Európában, elsősorban a mediterrán térségben, a Közel-Keleten és
Észak-Afrikában. Európába, illetve a Mediterráneumba valószínűleg tükörkép-vonulás révén,
azaz tér-irány zavar (jobb-bal tévesztés) következtében juthatnak el a madarak, azaz a
szokásos déli, délkeleti vonulási irány helyett ősszel délnyugati irányban indulnak el. A
fenyősármányhoz hasonlóan a Mediterráneumban és Észak-Afrikában át tudnak telelni, és
tavasszal fészkelőterületükre visszatérve, átörökíthetik a téves útirány választásáért felelős
géneket, s így néhány generáció alatt létrejöhet egy olyan populációrész, amelynek egyedei
délnyugati irányban vonulnak. Ennek következtében új telelőhelyek alakulhatnak ki, amint
annak a jelenben alighanem szemtanúi is vagyunk. Egyébként a Brit-szigeteken is egyre
gyakoribb, évente átlagosan több mint ötven adata van, 1985-ig több mint 1300 előfordulása
vált ismertté, egyes években (1967, 1968, 1970 és 1977) a szokásosnál is több, évente
mintegy 150 alkalommal fordult ott elő (LEWINGTON et al., 1991).
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Magyarországon eddig egyetlen hiteles előfordulása ismert (az adatot lásd a 4.2.73.
pontban). 1994. szeptember 21-én egy példányt láttak a hajdúszoboszlói Angyalháza-pusztán
(KONYHÁS, 1995).
A keleti gerle (Streptopelia orientalis) Szibéria középső és déli részeitől délre szinte
egész Ázsiában elterjedt fészkelő faj, Szibériában az Urál keleti oldalától egészen Japánig,
délen a Hindusztáni- és az Indokínai-félszigetig költ (DEL HOYO et al., 1998).
Az északi, szibériai populációk vonulók, a telet Indiában és Délkelet-Ázsiában töltik.
Európában az elterjedési terület nyugati részén fészkelő meena alfaj fordul elő. A keleti gerle
európai előfordulásai egyértelműen a reverz vonulással hozhatók összefüggésbe, az elterjedési
terület nyugati részein élő egyes madarak ősszel a rendes délkeleti irányultságú vonulás
helyett északnyugati irányban indulnak el, és így jutnak el Európába, annak is elsősorban az
északi részeire. Nem véletlen tehát, hogy az adatok kétharmada Skandináviából származik,
bár ennek az is oka lehet, hogy Európa azon területein, ahol a vadgerle (Streptopelia turtur)
gyakori, fel sem tűnik egy-egy keleti gerle, míg Skandináviában a vadgerle is csak ritka
kóborló, ezért ezeket a madarakat a megfigyelők mindig alaposan megnézik (HIRSCHFELD,
1992). Egyes példányok Európában át is telelhetnek. Az Európában késő ősszel vagy télen
látott „vadgerlék” lehetséges, hogy valójában inkább keleti gerlék, bár hazai és más európai
adatok is vannak a vadgerle téli előfordulásáról (EASTON, 1997). A keleti gerle legtöbb
európai előfordulási adata az október és március közötti téli időszakból származik
(LEWINGTON et al., 1991). Európában több helyütt kalitkában is tartják a fajt, így egyes
előfordulások lehetséges, hogy fogságból szökött madarakkal hozhatók összefüggésbe.
Magyarországon egyetlen előfordulása ismert (az adatot lásd a 4.2.64. pontban). 1985.
december 18-án egy fiatal példányt láttak és fényképeztek Szegeden. Újabban a Nomenclator
Bizottság tudomására jutottak olyan információk, hogy egy szegedi díszmadártartó
rendszeresen tart és tenyészt keleti gerléket, sőt rendszeresen szoktak is tőle megszökni
példányok. Az értesülés ellenőrzése még folyamatban van, bár nem valószínű, hogy egy húsz
évvel ezelőtti adat kapcsán még ki lehet deríteni azt, hogy éppen abban az időben volt-e ennél
a tartónál keleti gerle, illetve a megfigyelést megelőzően előfordult-e szökés az állományból.
Annak, hogy rendszeresen szöknek meg keleti gerlék ettől a díszmadártenyésztőtől
ellentmondani látszik az, hogy ennek ellenére a fajnak nincs több előfordulási adata a
környéken, márpedig Szeged és környéke madártani szempontból jól kutatott területnek
számít.
Itt említem meg a kínai üstökösgémet (Ardeola bacchus) is, bár fészkelőterülete részben
az orientális faunaterületre is átnyúlik. Költőterülete Kína keleti és déli részeit foglalja
magában (DEL HOYO et al., 1992).
Az elterjedési terület északi részein fészkelők vonulók, telelőterületük Dél-Kína, az
Indokínai- és a Maláj-félsziget, illetve Borneo. Csak rövid távú vonuló fajról van tehát szó,
ezért elég kevés az esély arra, hogy kóborló példány természetes úton Európába kerüljön.
Európában korábban egyetlen előfordulása volt ismert, 1973 őszén Norvégiában lőttek egy
példányt (LEWINGTON et al., 1991).
Így aztán nagy feltűnést keltett, amikor 2000. augusztus 14-én egy öreg (valószínűleg
tojó) példány bukkant fel a Balmazújváros melletti Virágoskúti-halastavon (ECSEDI et al.,
2000). A madár több mint egy hétig a területen tartózkodott. Kicsi a valószínűsége annak,
hogy ez a példány természetes úton került Európába, ugyanakkor természetesen ezt kizárni
sem lehet. Az is igaz viszont, hogy az európai állatkertekben a fajt nem tartják (legalábbis
abban az időben nem tartották), így a fogságból való szökés lehetősége is elég kicsi. A madár
tollazata és viselkedése egyébként nem utalt arra, hogy korábban fogságban tartották volna.
Mindezek alapján a Nomenclator Bizottság az adatot végül csak D kategóriába fogadta el, ami
azt jelenti, hogy a megfigyelt példány vad eredetével kapcsolatban kételyek merültek fel.
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Megjegyzem, hogy e döntés után a norvégok is felülvizsgálták az addig A kategóriában
szereplő adatukat, és ők is D kategóriásnak minősítették az előfordulást.
A Kelet-Palearktisz középső részéről hozzánk érkező ritka madarak közé tartozik még a
viharsirály heinei alfaja (Larus canus heinei) (adatait lásd a 4.2.56. pontban), a Naumann-rigó
(Turdus naumanni) és a rózsás pirók (Carpodacus roseus). A viharsirály heinei alfajának
előfordulásai az első nomenclator (MAGYAR ORNITHOLOGIAI KÖZPONT, 1898) megjelenése
utánra esnek, ezért az adatok megtalálhatók a 4.2. fejezetben. A Naumann-rigó és a rózsás
pirók egy-egy példánya viszont még a 19. században fordult elő nálunk, így adataik
dolgozatomban nincsenek részletezve. Ezekkel kapcsolatban annyit jegyeznék csak meg,
hogy bár Európa számos országában több szibériai rigófaj is előfordul időnként,
Magyarországon e 19. századi előfordulás óta sem a Naumann-rigónak, sem más szibériai
rigófajnak nem volt hitelesített előfordulása. A rózsás pirók vad eredetét többen kétségbe
vonják, tekintve, hogy egy Európától nagyon távol, Szibéria keleti részén fészkelő, és csak
rövid távon vonuló fajról van szó (CLEMENT et al., 1993). Az utóbbi évtizedekből származó
európai előfordulásait mind fogságból szökött madaraknak tartják. Magyarországi
előfordulásának idejében (1850) viszont a Távol-Keletről még valószínűleg nem nagyon
importáltak díszmadarakat. Az adatot Keve András is hitelesnek tartotta (KEVE, 1960b, 1984),
így egyelőre a Nomenclator Bizottság sem kérdőjelezi azt meg.
Minden jel arra mutat, hogy a Kelet-Palearktiszból Európába érkező ritka kóborlók
előfordulásai valószínűleg a reverz vonulással, illetve a tükörkép-vonulással függnek össze,
de egyes fajok esetében az adatok egyre növekvő számának hátterében feltehetően
állománynövekedés és nyugati irányú terjeszkedés is állhat.
A nyugati irányban terjeszkedő madárfajok közül említést érdemel a szibériai
faunaelemek közé tartozó terekcankó (Xenus cinereus), amelynek elterjedési területe
Finnország déli részétől Oroszország teljes boreális tajga zónáján keresztül egészen a Csukcsfélszigetig, délen pedig Ukrajnáig és Közép-Ázsia sztyeppi zónájáig nyúlik. A faj az 1930-as
évektől a Kelet-európai-síkság északi részén nyugat felé terjeszkedik, az 1950-es évek végén
jelent meg fészkelőként Finnországban, az utóbbi évtizedekben pedig már a balti államokban
is fészkel (BURTON, 1995). Nyilván ezzel a terjeszkedéssel függ össze, hogy első hazai adatai
is az 1930-as (HORVÁTH, 1935; BERETZK, 1943, 1950) és az 1940-es évekből származnak
(NAGY, 1950), az 1990-es évektől pedig egyre rendszeresebben kerül szem elé (adatait lásd a
4.2.47. pontban).

4.1.5.2. Észak-amerikai eredetű madárfajok
Az itt tárgyalt fajok egy részének – zöldszárnyú réce (Anas carolinensis), kékszárnyú réce
(Anas discors), örvös réce (Aythya collaris), búbos réce (Aythya affinis), amerikai pettyeslile
(Pluvialis dominica), ékfarkú lile (Charadrius vociferus), sárgalábú cankó (Tringa flavipes),
kis partfutó (Calidris pusilla), Bonaparte-partfutó (Calidris fuscicollis), töcspartfutó
(Micropalama himantopus), Wilson-víztaposó (Phalaropus tricolor), prérisirály (Larus
pipixcan), gyűrűscsőrű sirály (Larus delawarensis), sarki sirály (Larus glaucoides) –
elterjedési területe kizárólag Észak-Amerikára korlátozódik, más fajoknál – Baird-partfutó
(Calidris bairdii), vándorpartfutó (Calidris melanotos), cankópartfutó (Tryngites
subruficollis) – viszont a költőterület Kelet-Szibériába is átnyúlik. Célszerű az utóbbi fajokat
is itt tárgyalni, mert elterjedési területük súlypontja Észak-Amerikára esik, és Európában
felbukkanó kóborló példányaik is sokkal inkább amerikai, mint szibériai eredetűek lehetnek.
Ezen észak-amerikai fajok egy része – zöldszárnyú réce, kékszárnyú réce, örvös réce,
búbos réce, ékfarkú lile, sárgalábú cankó, Wilson-víztaposó, prérisirály, gyűrűscsőrű sirály –
129

nearktikus faunaelem, azaz költőterületük Észak-Amerikának a hideg, mérsékelt vagy
szubtrópusi zónájára esik, az északi fahatártól Mexikóig terjedő területeken (LEGÁNY, 1988).
Az itt tárgyalt fajok másik része – amerikai pettyeslile, kis partfutó, Bonaparte-partfutó,
Baird-partfutó, vándorpartfutó, cankópartfutó, töcspartfutó, sarki sirály – arktikus faunaelem,
azaz a tundra övezetben, Észak-Amerikának a fahatártól északra eső területein, a kontinens
északi szigetvilágában és Grönlandon költenek (LEGÁNY, 1988). Függetlenül attól, hogy ezen
amerikai madárfajok milyen faunaelem-csoportba (arktikus vagy nearktikus) tartoznak,
célszerű őket együtt tárgyalni, hiszen Észak-Amerikából nagyjából mindegyik hasonló
útvonalakon és hasonló módokon juthat el Európába.
Ebben a fejezetben tárgyalom azokat a madárfajokat is, amelyek hazai adatai esetében az
előfordult példányok természetes állományból való eredete kapcsán kételyek merültek fel (D
kategória), de a fajok amúgy észak-amerikai elterjedésűek. Két ilyen madárfaj van: a sarki lúd
(Anser caerulescens) arktikus, míg a csuklyás bukó (Mergus cucullatus) nearktikus
faunaelem.
Különösen a récefélék (Anatidae) esetében merül fel szinte minden alkalommal, hogy
egy-egy megfigyelt példány nem fogságból szökött madár-e. A válasz minden esetben
megfontolandó, hiszen ezeket az amerikai lúd és récefajokat nagy számban tartják Európában
fogságban, állatkertekben, magángyűjtők telepein vagy városi parkokban. Ugyanakkor
számos észak-amerikai madárfaj esetében már több Amerikában gyűrűzött példány is
visszafogásra került Európában, ami egyértelműen jelzi, hogy vad eredetű példányok –
valószínűleg természetes úton – átjuthatnak az Atlanti-óceánon. Egy-egy megfigyelt madár
eredetének megítélésekor a madár viselkedésén és tollazatának állapotán túl, azt is minden
esetben figyelembe kell venni, hogy az adott fajt milyen gyakran tartják fogságban, a tartók
között mennyire kedvelt madárfajról van szó (mindezt befolyásolja persze az ára is), illetve az
amerikai, vadon költő állomány nagysága az adott időszakban hogyan alakult, amerikai
gyűrűs példány került-e már meg Európában, és ha igen, akkor ez mennyire gyakori. Fontos
információ továbbá az előfordulás ideje, hiszen az ősszel természetes úton Európába kerülő
észak-amerikai vadon élő populációból származó récék ősszel és télen még jobbára a Britszigeteken és a nyugati tengerpartok közelében tartózkodnak, a kontinens belsejébe és
Skandináviába többnyire csak a tavasz beköszöntével jutnak el. Fogságból szökött példányok
viszont az év bármely szakában felbukkanhatnak. Ebből következően Közép- és ÉszakEurópában a tavaszi előfordulások jó eséllyel vad eredetű, természetes populációból származó
példányokra utalnak, az évben bármely más szakában tett megfigyelés viszont inkább
fogságból szökött madarat sejtet.
A zöldszárnyú récét (Anas carolinensis) korábban a csörgő réce (Anas crecca) amerikai
alfajának tartották, ma többnyire önálló fajként tárgyalják (KING, 1999b). Elterjedése ÉszakAmerikában – a kontinens sarkkörön túli területeit kivéve –Alaszkától Labradorig húzódik, a
fészkelőterület déli határa nagyjából a 40. szélességi kör környékén van (MADGE & BURN,
1988).
Nagyon gyakori madár, Észak-Amerikában az egyik leggyakoribb récefaj. Tavaszi
állományát az 1970-es évek közepén 3 millió példány körülire (MADGE & BURN, 1988), az
1990-es évek elején 7 millió példány körülire (DEL HOYO et al., 1992), 2000 tájékán pedig
majdnem 3 millió példányra becsülték (DELANY & SCOTT, 2002). Az állományadatok közötti
nagy különbségek valószínűleg az eltérő becslési módszerekre vezethetők vissza. A 20.
század első felében az Észak-Amerika keleti felén fészkelő populációk nagysága rendkívüli
mértékben megnőtt, az utóbbi ötven évben viszont ezeken a területeken 95%-os a csökkenés
tapasztalható, ennek ellenére a fajnál összességében stagnáló állományról beszélhetünk. Az,
hogy a fészkelőterület keleti részén bekövetkezett jelentős állománycsökkenés ellenére az
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Európába elvetődő kóborlók száma nem csökkent, arra utal, hogy a kóborlókat inkább a
nyugatabbi populációkból kaphatjuk (BRYANT, 1997).
Vonuló, Észak-Amerika déli részein és Közép-Amerikában telel. A költőterületekről
ősszel délkeleti irányban vonuló madarak Észak-Amerika keleti, délkeleti partjairól a nyugati
szelekkel juthatnak Európába. Kontinensünkön a második leggyakoribb észak-amerikai
kóborló récefaj, az amerikai úszórécék közül pedig a leggyakoribb (LEWINGTON et al., 1991).
A Brit-szigeteken évente átlagosan huszonöt adata van, főleg hímeket figyelnek meg, de a
számuk nagyobb lehet, mert a fiatalok és a tojók nehezen határozhatók meg (MILLINGTON,
1998), Európa számos országában előfordult már, így Izlandon (innen hatvannégy adata
ismert), a Feröeren, Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában, Dániában, valamennyi
skandináv országban, Németországban, Ausztriában, Spanyolországban és Olaszországban. A
Brit-szigeteken az adatok nagyobbik része az őszi, Skandináviában pedig a tavaszi időszakból
származik. Észak-Amerikában gyűrűzött, tehát vad eredetű példányok az 1970-es években
Angliában és Izlandon (DENNIS, 1981), az 1980-as években pedig Észak-Írországban kerültek
meg (DENNIS, 1987). Nyugat-Európában fogságban is több helyen tartják, 1988-ban
Angliában legkevesebb huszonegy gyűjteményben tartották (CLEMENT & GANTLETT, 1993).
Magyarországon egy esetben fordult elő (az adatot lásd a 4.2.18. pontban), 1998. április
17-től 19-ig egy nászruhás gácsér tartózkodott a Hortobágyon, közelebbről a Karácsony-fok
élőhely-rekonstrukciós területének mesterségesen elárasztásán (OLÁH et al., 1998). Az
előfordulás ideje jól illeszkedik abba a képbe, hogy az ősszel a nyugat-európai partokra
érkezett madarak közül azok, amelyek túlélik a telet, a tavaszi kedvezőbb időjárás
beköszöntével elindulnak északi irányban (skandináv adatok), illetve jó néhány közülük
szétszóródik Európában, így egy-egy példány a Kárpát-medencébe is eljuthat. 1997/98 telén
és 1998 tavaszán egyébként is sok zöldszárnyú réce bukkant fel Nyugat- és Észak-Európában,
három hónap alatt nyolc országban több mint negyven egyedet figyeltek meg.
A kékszárnyú réce (Anas discors) nearktikus faunaelem. Elterjedési területe Alaszka
déli részétől Labradorig, valamint Észak-Amerika középső területein van (MADGE & BURN,
1988).
Állományát az 1970-es évek elején 5 millió (MADGE & BURN, 1988), az 1990-es évek
elején a költésidő kezdetén 5 millió, a költési idő végén a fiatalokkal együtt 9 millió példányra
(DEL HOYO et al., 1992), 2000 tájékán pedig a költőállományt majdnem 6,1 millió példányra
becsülték (DELANY & SCOTT, 2002). A populáció nagysága sokszor erősen ingadozik, 1960 és
1995 között állománynagysága kétharmadára csökkent (BRYANT, 1997). Az állomány
csökkenésének ténye és az állományadatok közötti látszólagos ellentmondás feltehetően az
eltérő becslési módszerek miatt van.
Észak-Amerika déli partjai mentén, Közép-Amerikában és Dél-Amerika északi részén
telel (DEL HOYO et al., 1992). Európában a harmadik leggyakoribb amerikai úszóréce, a Britszigetekről több mint 160 adata ismert, de előfordult Izlandon, a Feröeren, Franciaországban,
Belgiumban, Hollandiában, Dániában, Svédországban, Finnországban, Németországban,
Svájcban, Olaszországban, Görögországban, Spanyolországban és Portugáliában. A Britszigetekről minden hónapból vannak adatai, de legtöbb előfordulása szeptemberből és
októberből ismert. A Svédországból származó adatok mind tavasziak. Más kóborló
úszórécefajokhoz képest a tojók is viszonylag könnyen felismerhetők, így az Európában
megfigyelt madarak között számos tojó példány is van (LEWINGTON et al., 1991). Dániában
1986-ban sikeresen költött, ezek azonban valószínűleg fogságból szökött madarak voltak.
1990-ig legalább tizenhárom Amerikában gyűrűzött, tehát természetes állományból származó
példány került meg a Nyugat-Palearktiszban: Nagy-Britanniában, Írországban,
Franciaországban, Dániában, Spanyolországban, Portugáliában, az Azori-szigeteken és
Marokkóban (DENNIS, 1981, 1987, 1990). Fogságban – állatkertekben és magángyűjtőknél –
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is gyakori faj: Nagy-Britanniában 1988-ban legalább harminchét helyen tartották, így az
angliai adatok zöme valószínűleg szökött madár lehet (CLEMENT & GANTLETT, 1993).
Egyetlen magyarországi előfordulása ismert (az adatot lásd a 4.2.19. pontban): 2006.
április 10. és 24. között két nászruhás gácsér tartózkodott a Fertőújlak melletti Cikesben.
Ezeket a hazánkban előfordult példányokat vad eredetűeknek tartják, hiszen az előfordulás
ideje jól illeszkedik abba a képbe, hogy az ősszel a nyugat-európai partokra került északamerikai récék közül azok, amelyek túlélték a telet a tavaszi kedvezőbb időjárás
beköszöntével szétszóródnak Európa belsejében, illetve megindulnak észak felé. Ez az oka
annak, hogy Skandináviából szinte csak tavaszi adatok ismertek. A kontinensen szétszóródó
példányok közül egy-egy a Kárpát-medencébe is eljuthat.
Az örvös réce (Aythya collaris) Észak-Amerika középső területein elterjedt fészkelő. Az
1970-es évek elején tavaszi állományát félmillióra becsülték (MADGE & BURN, 1988). Az
1980-as években keleti irányú terjeszkedést mutatott (DEL HOYO et al., 1992), valószínűleg
ezzel összefüggésben nőtt meg az európai előfordulások száma is. 1960 és 1995 között
populációjának nagysága 1,6-szorosára nőtt (BRYANT, 1997). Az ezredforduló körül a teljes
őszi populációt 1,2 millió példányra becsülték (DELANY & SCOTT, 2002).
Észak-Amerika déli területein és Közép-Amerikában telel. A Brit-szigeteken 1955-ben
fordult elő először, azóta viszont szinte rendszeressé vált, több száz előfordulási adata van.
Európában a harmadik leggyakoribb észak-amerikai récefaj, egyes példányok szabályosan itt
telelnek, hosszú ideig maradnak egy helyen, sőt valószínűleg évről évre ugyanazok az
egyedek térnek vissza. A Brit-szigeteken jelentős beáramlása volt 1977 és 1980 között, és
azóta Európa más országaiban – Izland, Feröer, Franciaország, Belgium, Hollandia, Dánia,
valamennyi skandináv ország, Németország, Ausztria, Svájc, Portugália, Spanyolország – is
egyre gyakrabban fordul elő. Az angol előfordulások zöme a november és május közötti
időszakból származik, kora őszi adata csak néhány van (LEWINGTON et al., 1991). Az 1980-as
évek elejéig egyetlen amerikai gyűrűs példány került meg Európában, mégpedig 1967-ben
Wales-ben (DENNIS, 1981). Egy márciusban Slimbridge-ben gyűrűzött madarat májusban
vonulás közben Grönlandon fogtak vissza, ami azt bizonyítja, hogy az ősszel Európába kerülő
példányok visszajuthatnak – de legalábbis megpróbálnak visszajutni – a költőterületükre
(LEWINGTON et al., 1991). Fogságban is elég gyakori faj, 1988-ban Angliában legalább
hatvanöt helyen tartották (CLEMENT & GANTLETT, 1993).
Magyarországon két előfordulása ismeretes (az adatokat lásd a 4.2.20. pontban). 2003.
április 20-tól 22-ig egy gácsér tartózkodott a Sumonyi-halastavon. Az előfordulás ideje
megfelel annak a tapasztalati ténynek, hogy az ősszel Európa nyugati partjaira érkező
madarak csak következő tavasszal jelennek meg Skandináviában, illetve szóródnak szét a
kontinens belső területein. Így nem lehet véletlen az sem, hogy ugyanezekben a napokban
fordult elő egy szintén észak-amerikai búbos réce (Aythya affinis) is a Hortobágyon. 2006.
szeptember 16-tól 19-ig szintén egy gácsér örvös récét láttak a Nagykanizsa melletti
Miklósfai-halastavakon. Ez az adat viszont nem illik az európai előfordulásokról kialakult
képbe. Nem kizárt, hogy egy fogságból szökött példányról van szó, de az is lehetséges, hogy
egy – még az előző tél folyamán Európába került – madár egész tavasszal és nyáron is
kontinensünkön maradt, és Európán belüli kóborlásai során ebben a szokatlan időpontban
bukkant fel a Kárpát-medencében.
A búbos réce (Aythya affinis) az egyik leggyakoribb észak-amerikai récefaj. Elterjedési
területe Alaszkától a Hudson-öböl nyugati részéig húzódik, ettől délebbre és keletebbre csak
kisebb elszigetelt populációk vannak (MADGE & BURN, 1988; DEL HOYO et al., 1992).
Állománynagyságát nehéz megítélni, mert a hozzá nagyon hasonló hegyi récével (Aythya
marila) vegyes csapatokban vonul (MADGE & BURN, 1988). A teljes populáció nagysága
3 millió példány körüli lehet (DELANY & SCOTT, 2002). Az állomány 1960 és 1995 között
1,2-szeresére nőtt (BRYANT, 1997).
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Észak-Amerika déli részén és Közép-Amerikában telel. Európában az 1990-es évek
elejéig csak a Brit-szigetekről volt ismert néhány előfordulási adata (LEWINGTON et al., 1991),
azóta Belgiumban, Dániában, Írországban, Portugáliában és Svédországban is megfigyelték
már. Amerikai gyűrűs madár Európában még nem került meg. Egyes adatai esetében
valószínűleg fogságból szökött példányt figyeltek meg, bár elég kevés helyen tartják. 1988ban Nagy-Britanniában mindössze hat helyen tartották, és később is csak nagyon alacsony
számban – évente néhány példány – importálták (CLEMENT & GANTLETT, 1993).
Egyetlen hazai előfordulása (az adatot lásd a 4.2.21. pontban) a Hortobágyon volt: 2003.
április 19–20-án egy nászruhás gácsért láttak a Hortobágyi-halastavon. Ez a tavaszi adat azt
sejteti, hogy természetes állományból származó, észak-amerikai eredetű példányról van szó,
hiszen az előfordulás ideje jól illeszkedik az észak-amerikai récék európai előfordulási
mintázatába.
Két faj – a sarki lúd (Anser caerulescens) és a csuklyás bukó (Mergus cucullatus) –
esetében kevésbé valószínű a hazánkban megfigyelt példányok vad eredete, így ezeket a
Nomenclator Bizottság D kategóriába fogadta el.
A sarki lúd (Anser caerulescens) Észak-Amerika arktikus tájain költ. A faj
telelőterületei Észak-Amerikának a déli és nyugati tengerpartjaihoz közeli sík területeken
vannak. Két alfaja van: a nyugati caerulescens alfaj, amelynek egyedei között sötét és fehér
színváltozatú példányok is előfordulnak, illetve a keleti atlanticus alfaj, amelynek populációi
viszont szinte kizárólag fehér színű példányokból állnak. Utóbbi telelőterületei ÉszakAmerika délkeleti, atlanti partjai mentén találhatók (MADGE & BURN, 1988).
A 20. század második felében jelentős állományemelkedés volt tapasztalható, különösen
az atlanticus alfaj esetében, amelynek telelőállományát 1950-ben 42 ezerre, 1988-ban
200 ezerre becsülték (DEL HOYO et al., 1992), 2000 körül viszont már 840 ezer példány volt a
telelők száma Észak-Amerika délkeleti részén, és ez továbbra is emelkedő tendenciát mutat
(DELANY & SCOTT, 2002). Európa legtöbb országában előfordult már, Hollandiában több mint
600 adata ismert (LEWINGTON et al., 1991). Az Európában élő félvad madarak, illetve az
állatkertekben, vadasparkokban élő példányok jórészt a caerulescens alfajhoz tartoznak, az
atlanticus alfaj fogságban ritkább (SCOTT, 1995). Nagy-Britanniában – főleg Dél- és KeletAngliában – 1991-ben kb. 180 félvadon élő példányt tartottak számon, köztük az atlanticus és
a caerulescens alfajhoz tartozó egyedek is voltak, négy helyen költött is (DELANY, 1993a,
1993b; LEVER 2005), sőt már Svédországban és Finnországban is voltak sikeres költések. A
kontinensünkön megfigyelt madarak eredete sok esetben kétséges, többnyire fogságból
szökött példányoknak tartják őket, bár kétségtelen, hogy Európában, elsősorban NyugatEurópában előfordulnak vad eredetű sarki ludak is. E példányok szinte kivétel nélkül a keleti
alfajhoz (atlanticus) tartoznak, s többnyire a nagy lilik grönlandi alfajának (Anser albifrons
flavirostris), a rövidcsőrű lúdnak (Anser brachyrhynchus) és az izlandi nyári ludaknak (Anser
anser) a csapataiba keveredve figyelik meg őket. Az őszi vonulás során az Észak-Amerika
keleti partjai mentén vonuló atlanticus alfaj egyes egyedei „túllőve a célon” az észak-atlanti
térség nyugatról keleti irányban mozgó ciklonjai közreműködésével jutnak Európába, s
jelennek meg október és november táján az európai partokon. Nem kizárt, hogy ezek a
példányok a téli időszakban más vadludak csapataihoz társulva szétszóródnak Európában, és
így a kontinens belsejébe is eljuthatnak. A törzsalak (caerulescens alfaj) Európába jutásának
kicsi az esélye, tekintve, hogy az Észak-Amerika nyugati és középső részein vonul át, és
telelőhelye is a nyugati partokon és a Mexikói-öböl környékén van. Vad eredetű sarki ludak
Európába jutására egy másik lehetőség is van: a tavaszi vonulás során az észak felé igyekvő
madarak nem állnak meg a fészkelőhelyen, hanem jócskán „túllőve a célon” (’overshooting’)
az északi sarkvidéken át (’polar migration’) érik el Észak-Európát (SCOTT, 1995), de a fiatal
madarak őszi északi irányú diszperziója során is eljuthatnak ily módon egyes példányok
Európába. Egyébként a sarki lúd európai megfigyelései 1979 óta szaporodtak meg, s ez
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egybeesik az amerikai költőpopulációk egyedszámának jelentős emelkedésével. A nyugateurópai előfordulások főleg október–novemberre és március–áprilisra esnek, ami szintén vad
példányok vonulására utal (SCOTT, 1995), de Észak-Amerikában jelölt nyakgyűrűs madár is
került már meg Hollandiában (BLANKERT, 1980; SADURA & COOK, 1982).
A sarki lúd már régóta „kísért” a hazai faunában is (az elfogadott adatokat lásd a 4.2.14.
pontban). A 19. század végéről és a 20. század első feléből több mint húsz esetben érkeztek
híradások fehér vadludak megfigyeléséről. Ezek az adatok azonban többnyire nem voltak
bizonyíthatók, vagy pedig kiderült, hogy valamelyik másik vadlúdfaj (Anser sp.) albínó vagy
részleges albínó egyedeit, egyes esetekben pedig házi libákat láttak. Az 1950-es években lőtt
fehér ludakról kiderült, hogy azok egy litvániai kísérleti telepről megszökött nyári és házi lúd
keresztezéséből származó hibridek (Anser anser X Anser domesticus), illetve Konrad Lorenz
bajorországi kutatóintézetéből szökött nyári és sarki lúd hibridek (Anser anser X Anser
caerulescens) voltak (STERBETZ, 1972). A sarki lúd első hitelesített megfigyelése 1992.
február 29. és március 2. között volt a Rétszilasi-halastavaknál (SELMECZI KOVÁCS, 1999).
Második alkalommal egy öreg, fehér színváltozatú példányt (atlanticus alfaj) figyeltek meg a
Fertő mellett 1996. január 5-től 14-ig (HADARICS et al., 1998). 1997. december 16-án a tatai
Öreg-tavon egy fiatal példány került szem elé (MME NB, 1998c). 2005. március 13-án a
Rétszilasi-halastavakon egy öreg, fehér színváltozatú madár (atlanticus alfaj) bukkant fel,
majd valószínűleg ugyanez a példány a Hortobágyon is megjelent: március 18-án először
Hajdúnánás közelében, március 24-én pedig a Bivalyhalmi-halastavon figyelték meg.
A csuklyás bukónak (Mergus cucullatus) két elkülönült populációja van ÉszakAmerikában: egyik a kontinens nyugati részén, Alaszka déli tájain és a Sziklás-hegységtől
nyugatra lévő sávban, a másik pedig Észak-Amerika középső és keleti részén, a Nagy-tavak
környékén fészkel. Rövid távú vonuló. A nyugati populáció Észak-Amerika nyugati partjain
telel, míg a keleti a déli és délkeleti parti sávban (MADGE & BURN, 1988).
Állománya alacsony, Észak-Amerikában is a ritkább fajok közé tartozik. A
költőpopuláció az 1970-es években mindössze 76 ezer egyed volt (MADGE & BURN, 1988;
DEL HOYO et al., 1992), 1966 és 1995 között az ötszörösére nőtt (BRYANT, 1997), így az
ezredforduló táján már 270-380 ezer példány körülire becsülték (DELANY & SCOTT, 2002).
Európához legközelebbi költőhelyei Új-Skóciában találhatók: 1907 és 1960 között ott is még
csak kóborlóként fordult elő, mindössze tizenhét adat volt ismert, az 1960-as években költött
először, majd – az édesvizű mocsaras területek elterjedésének, és a mesterséges
fészkelőládáknak köszönhetően – a költőpárok száma jelentősen nőtt, 1999 őszén az újskóciai fészkelők egyedszáma ötszáz körüli volt. Newfoundlandon ritka, de a megfigyelések
száma ott is növekszik. Európában az 1970-es évek óta meglehetősen népszerű faj a
díszrécetartók körében, 1988-ban Nagy-Britanniában negyvenkilenc helyen tartották
(CLEMENT & GANTLETT, 1993). Európában előfordult a Brit-szigeteken többször, Izlandon,
Norvégiában, Svédországban, Finnországban, Belgiumban, Hollandiában, Dániában,
Németországban, Franciaországban, Luxemburgban, sőt Bulgáriában és Olaszországban is.
Az esetek többségében valószínűleg fogságból szökött madarak fordultak elő, például egy
színes gyűrűs példányról, illetve egy egyik szárnyában rövidebb és élénkebb színű
evezőtollakat viselő madárról (a csak egyik szárnyon levágott evezőtollak csonkjai
kihullottak, és a tollak a másik szárny evezőtollaitól eltérő időben nőttek újra) egyértelműen
sejthető, hogy fogságból szöktek meg. Izlandon és Norvégiában van egy-egy vad eredetűnek
elfogadott adata. Amerikai gyűrűs példány Európában még nem került meg, de ezen a faj
ritkasága miatt nem is lehet csodálkozni.
Egyetlen hazai előfordulása (az adatot lásd a 4.2.23. pontban) a Bősárkány melletti
hansági élőhely-rekonstrukción (Nyirkai-Hany) volt: egy gyönyörű színezetű nászruhás
gácsér 2005. december 3-tól 2006. január 8-ig kitartott egy jégmentes lékben. A madár
eredete kérdéses, így az adatot a Nomenclator Bizottság csak D kategóriába fogadta el.
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A partimadarak esetében a fogságból való szökés lehetősége általában nem jön szóba,
mivel e fajokat nem nagyon szokás állatkertben vagy magángyűjteményben tartani, bár meg
kell jegyezni, hogy az 1990-es évek elején Alaszkából vándor- (Calidris melanotos) és
cankópartfutót (Tryngites subruficollis) is importáltak Angliába (CLEMENT & GANTLETT,
1993), de más fajokkal, pl. a törpepartfutóval (Calidris minutilla) való kereskedelem is
előfordul (NAGY, 1994). Az észak-amerikai partimadarak európai megjelenéseinél
mindazonáltal szinte biztosan állíthatjuk, hogy azok természetes úton kerültek Európába. E
fajok többsége az őszi vonulás során Észak-Amerika keleti partjairól az ebben az övezetben
uralkodó nyugati szelek segítségével délkeleti irányban repülve, majd a passzátszelek
övezetében délnyugati irányba váltva próbálja meg elérni dél-amerikai telelőterületét, s
eközben a nyugati szelek, illetve az észak-atlanti térségben kialakuló keleti irányban haladó
ciklonok Európába sodorják őket. Egyes kutatók azt a lehetőséget is felvetik, hogy az
Európába kerülő észak-amerikai partimadarak téves orientációjú egyedek, amelyek
orientációs mechanizmusának a mágneses kalibrációja nem megfelelő (ALERSTAM, 1991). Ezt
az elméletet arra alapozzák, hogy éppen azok az amerikai partimadárfajok a leggyakoribbak
Európában, amelyek messze a távoli északon költenek, és fészkelőterületüknek legalább egy
része az északi mágneses pólus közelében van. A feltételezés szerint a madarak összetett
orientációs mechanizmusának a földmágnesesség általi kalibrációja az északi mágneses sark
közelében költő madaraknál nem tud megfelelően kialakulni, mert a Föld azon a területén a
mágneses erővonalak már nem horizontálisak, hanem a mágneses pólushoz közeledve egyre
inkább vertikálisak lesznek.
A Magyarországon előforduló észak-amerikai partimadárfajokat célszerű magyarországi
előfordulásaik gyakoriságának csökkenő sorrendjében tárgyalni. Az egyes fajok egymáshoz
viszonyított hazai gyakorisága egyébként megfelel e fajok európai előfordulási
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33. ábra: Észak-amerikai partimadarak magyarországi előfordulásai
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34. ábra: Észak-amerikai partimadárfajok magyarországi adatainak
fajonkénti megoszlása
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35. ábra: Észak-amerikai partimadárfajok magyarországi előfordulásainak
hetenkénti megoszlása az 1986-tól 2006-ig terjedő időszakban
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gyakoriságának is. A Magyarországon előkerült első észak-amerikai partimadárfaj a sárgalábú
cankó (Tringa flavipes) volt, 1959. szeptember 12-én egy elpusztult példányt találtak a
Fülöpháza melletti Szívós-széken (GORZÓ, 1964). Ezután sokáig nem fordult elő amerikai faj
Magyarországon, aminek az is lehet az oka, hogy e partimadárfajok meghatározásához, a
fajok és a határozóbélyegek alapos ismerete szükséges, és ezeknek az ismereteknek a
megszerzése csak olyan határozókönyvek alapján volt lehetséges, amelyek sokáig nem voltak
Magyarországon hozzáférhetők. De korábban nemcsak a megfelelő fajismeret hiányzott,
hanem a megfelelő technikai felszerelés is, hiszen egy-egy ilyen partimadárfaj pontos terepi
meghatározásához a nagy teljesítményű állványos távcsövek szinte elengedhetetlenek, s ezek
jórészt csak a rendszerváltás után váltak hazánkban a legtöbb madarász számára elérhetővé.
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Az ékfarkú lile (Charadrius vociferus) 1986-os első előfordulása (MAGYAR, 1988), de még
inkább az 1990-es évek eleje óta viszont már szinte minden évben láttak Magyarországon is
egy vagy több észak-amerikai partimadárfajt. E fajok előfordulásai különösen a 1990-es évek
vége óta növekednek nálunk (33. ábra). Mint Európában, úgy Magyarországon is a
vándorpartfutó (Calidris melanotos) a leggyakoribb észak-amerikai partimadár, a
Magyarországon előfordult hetvennégy észak-amerikai partimadár kétharmada, azaz
negyvenkilenc példány (66%) ehhez a fajhoz tartozott. A második leggyakoribb a
cankópartfutó (Tryngites subruficollis), amelynek hét alkalommal nyolc példánya (11%)
fordult eddig elő, a Bonaparte-partfutó (Calidris fuscicollis) négyszer (5%), a kis partfutó
(Calidris pusilla), az ékfarkú lile (Charadrius vociferus), az amerikai pettyeslile (Pluvialis
dominica) és a sárgalábú cankó (Tringa flavipes) kétszer-kétszer (3-3%), míg a hosszúcsőrű
cankógoda (Limnodromus scolopaceus), a Wilson-víztaposó (Phalaropus tricolor) és a
töcspartfutó (Micropalama himantopus) egyszer-egyszer fordult elő eddig Magyarországon
(34. ábra). Az észak-amerikai partimadárfajok jellemző előfordulási ideje nálunk szeptember
és október, a legtöbb adat szeptemberből származik (35. ábra). Az őszi időszakban (augusztus
végétől novemberig) többnyire fiatal példányok kerülnek szem elé, míg a tavaszi és a nyári
adatok zöme öreg madarakra vonatkozik. Ennek az az oka, hogy ősszel elsősorban a
tapasztalatlan fiatal példányok sodródnak el a már ismertetett módon Európába, a tavaszi
adatok pedig valószínűleg az Európában áttelelt és tavasszal észak felé vonuló példányokra
vonatkoznak.
Európában – és mint említettem hazánkban is – a leggyakoribb transzatlantikus kóborló
partimadárfaj a vándorpartfutó (Calidris melanotos) (12. kép). Nagy-Britanniában 1958 és
1992 között 1760 adata volt (csak 1984-ben százötven előfordulása vált ismertté). Európában
többnyire fiatal madarak jelennek meg az őszi időszakban (szeptember és október eleje), de
minden hónapban előfordult már (HARROP, 1993). Elterjedési területe Észak-Amerika
északnyugati részének és Szibériának az arktikus tájaira terjed ki (DEL HOYO et al., 1996).

12. kép: Vándorpartfutó (Calidris melanotos) juv. (1y), 40. hazai előfordulás,
2006. szeptember 24., Dunatetétlen, Böddi-szék (fotó: FODOR ANDRÁS)
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Észak-amerikai populációját 400 000 egyedre becsülik (DELANY & SCOTT, 2002).
Felmerül a kérdés, hogy vajon a nálunk megjelenő egyedek észak-amerikai vagy északszibériai eredetűek-e. Ezt közvetlenül csak gyűrűzött madarak visszafogásával lehetne
bizonyítani, de eddig ilyen megkerülés Európából nem ismeretes. Az európai adatok időbeli
és térbeli mintázata alapján azonban szinte biztosan állíthatjuk, hogy hozzánk is amerikai
eredetű példányok érkeznek, ami már csak azért is valószínű, mert az észak-szibériai
vándorpartfutók nagyobbik részének telelőterülete is Dél-Amerikában van (kisebb részük
Ausztrália déli részén telel), így vonulásuk délkeleti irányú. Esetleg elképzelhető, hogy
előfordulhat közöttük is téves orientációjú, tér-irány zavarban (jobb-bal tévesztés) szenvedő
egyed, amelyik nem délkeleti, hanem délnyugati irányban indul el Észak-Szibériából
(tükörkép-vonulás), és ilyen módon elkerülhet Európába. Az őszi észak-atlanti ciklonok és
viharok által Európába áthozott, többnyire fiatal vándorpartfutók tovább vonulhatnak
Afrikába, és tavasszal északi irányban vonulva ismét felbukkannak Európában (ekkor
természetesen már kisebb számban), ez az oka annak, hogy a tavaszi adatok gyakoribbak
Skandináviában (HAYMAN et al., 1986).
Magyarországon – Európához hasonlóan – a leggyakoribb észak-amerikai kóborló
partimadárfaj, eddig negyvenhárom előfordulása ismert, összesen negyvenkilenc példány
került elő nálunk (az adatokat lásd a 4.2.42. pontban). A madarak nagyrészt (az esetek 88%ában) magányosan mutatkoztak, de egy esetben (2%) három, négy alkalommal (9%) pedig
két-két példány volt együtt. A madarakat mindig megfigyelték, érdekesség, hogy 1999.
október 10-én két vándorpartfutót egyszerre sikerült befogni és meggyűrűzni (de ezeket is
látták már a befogás előtt) (HADARICS, 2006). A negyvenhárom előfordulási adat közül
tizennyolc (42%) a Tiszántúlról, tizenhárom a Duna–Tisza közéről (30%), tizenkettő (28%)
pedig a Dunántúlról származik. A Tiszántúlon jellemző előfordulási helyei az alföldi
halastavak, különösen a Hortobágy térsége, a Duna–Tisza közén a dél-alföldi halastavak és a
kiskunsági tavak (de a hatvani cukorgyári ülepítőkön is megfigyelték), a Dunántúlon pedig a

adat

36. ábra: A vándorpartfutó (Calidris melanotos ) magyarországi
előfordulásai 1987-től 2006-ig
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Fertő keleti részén lévő élőhely-rekonstrukciós területen került többször elő (de a Dunántúlon
megfigyelték a Ferencmajori-halastavakon, a Kis-Balatonon, a Balaton partján, a Rétszilasihalastavakon és Dinnyésen is). 1987-es első előfordulása (SCHMIDT & SÓS, 1988) és 1996
között évente legfeljebb két adata volt, de négy olyan év is volt ebbe az időszakban, amikor
nem is figyelték meg. 1999-ből nyolc előfordulása vált ismertté (ez az összes előfordulási adat
19%-a), aztán 2000-ben és 2001-ben megint csak kétszer-kétszer látták, 2002-ben nem volt
adata, 2003-ban pedig ismét nyolcszor (19%) került szem elé, azóta az éves előfordulások
száma valamelyest csökkent, de minden évben többször is megfigyelték (36. ábra). A fenti
adatokból következően tehát az előfordulások 38%-a mindössze két évből, 1999-ből és 2003ból származik, és az első előfordulása óta eltelt tizenkilenc évből hat olyan év is volt, amikor
egyáltalán nem volt előfordulási adata. A Magyarországon szem elé került madarak
koreloszlását vizsgálva azt találjuk, hogy a megfigyelt negyvenkilenc példányból negyven
(82%) fiatal madár volt, hat (12%) pedig öreg (három esetben nem tudták a kort
meghatározni). Még érdekesebb, ha megnézzük azt, hogy az év melyik szakaszában látták a
fiatal, és melyik szakaszában az öreg madarakat (37. ábra). Valamennyi fiatal madár

példány

37. ábra: A vándorpartfutó (Calidris melanotos ) magyarországi
előfordulásainak hetenkénti megoszlása
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előfordulásának első napja szeptemberre és októberre, mégpedig a szeptember 2. és október
26. közötti időszakra esett (egy esetben előfordult, hogy az október utolsó hetében feltűnt
madarat még november 20-án is látták). Ezzel szemben az öregkori tollazatban lévő madarak
megjelenésének első napja április 30. és szeptember 2. közötti. Az öreg madarak egy
kivételtől eltekintve csak egyetlen napig mutatkoztak, míg a fiatalok az esetek többségében
két-három napig, de sokszor még tovább is a területen tartózkodtak. És még egy érdekesség:
2004-ben nem volt a fajnak őszi előfordulása, mind az öt adata április 30. és augusztus 6.
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közötti időszakra esett, és az öt előfordulásból négyszer öregkori tollazatú példányt láttak (egy
esetben nem tudták a kort meghatározni, de az előfordulás idejéből következően valószínűleg
ez is öreg madár lehetett). 2003-ban egy erősebb európai beáramlása volt a fajnak, hazánkban
is nyolc őszi előfordulása vált ismertté (összesen kilenc példány). Mindebből arra
következtethetünk, hogy az előző év őszén (2003-ban) nagyszámú vándorpartfutó érkezett
Európába, mégpedig a már korábban ismertetett módon, azaz az észak-atlanti nyugati szelek
és az észak-atlanti térségben keleti irányban mozgó ciklonok segítségével, e madarakból
viszonylag sok (kilenc madár) Magyarországra is eljutott még azon az őszön. A
kontinensünkre érkezett vándorpartfutók vagy itt Európában, vagy valahol Afrikában
átvészelték a telet, majd tavasszal más eurázsiai partimadarakkal együtt elindultak északi,
északkeleti irányban, s tavasszal és nyáron néhányuk a Kárpát-medencében is feltűnt.
Korábban – 2000 szeptemberének elején – egy másik öreg madár is éppen a megelőző
„inváziós” év (1999) utáni évben jelent meg nálunk. Az 1993 júliusában a Hortobágyon
megfigyelt öreg példány esetében viszont nem találunk összefüggést a megelőző év európai
adataival, 1992 őszén ugyanis nem volt a szokásosnál erősebb beáramlása a fajnak Európába.
A cankópartfutó (Tryngites subruficollis) (13. kép) Alaszka északi partjain, ÉszakAmerika arktikus szigetvilágában, a Csukcs-félszigeten és Északkelet-Szibériának a Beringszoroshoz közeli északi partjain fészkel (DEL HOYO et al., 1996).

13. kép: Cankópartfutó (Tryngites subruficollis) juv. (1y), 6. hazai előfordulás,
2006. október 1., Nádudvar, Borzasi-halastó (fotó: FODOR ANDRÁS)
Állományát mindössze 15 000 példányra becsülik (DELANY & SCOTT, 2002).
Telelőterülete Dél-Amerika mérsékelt övi területeinek keleti részén van. Kis
állománylétszáma ellenére Európában a második leggyakoribb észak-amerikai kóborló
partimadárfaj, a Brit-szigetekről 1985-ig több mint ötszáz adata volt ismert, többnyire az
augusztus vége és október eleje közötti őszi időszakból (a legtöbb adat szeptember elejéről és
közepéről származik) (LEWINGTON et al., 1991).
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Magyarországról eddig hét bizonyított előfordulása ismert (az adatokat lásd a 4.2.44.
pontban), hat alkalommal (86%) magányos példányokat láttak, egy esetben (14%) pedig két
madár volt együtt. Minden alkalommal megfigyelték és fényképezték is a madarakat. Először
1993-ban került nálunk elő: október 10. és 22. között egy fiatal példányt figyeltek meg a
nádudvari Szelencés-pusztán és a szomszédos Angyalháza-pusztán (KONYHÁS, 1993, 1994).
A hétből két előfordulás a Tiszántúlra (29%), öt pedig a Duna–Tisza közére (71%) esik.
Előfordulásai kizárólag az őszi, az augusztus 16. és november 19. közötti időszakra esnek. Az
előfordulások ideje részben illeszkedik az európai adatokhoz, hiszen a hétből két szeptemberi
(29%) és három októberi (43%) adatunk van. A 2005. november 18–19-én a dunatetétleni
Böddi-széken látott madár egy kicsit késői, itt valószínűleg arról van szó, hogy egy
szeptemberben vagy októberben a nyugat-európai partokra érkezett cankópartfutó egy darabig
még Nyugat-Európában tartózkodhatott, majd onnan továbbmenve érkezhetett meg KözépEurópába. Ez magyarázhatja, hogy az időpont a Nyugat-Európába való érkezés jellemző
idejénél egy kicsit későbbi. Valamennyi szeptemberi, októberi és az egy novemberi
előfordulás során fiatal madarakat láttak. Ezek a madarak, akárcsak a többi észak-amerikai
kóborló partimadár, nyilván az észak-atlanti térség nyugati szelei és keleti irányban mozgó
ciklonjai segítségével kerültek Európába. 1995. augusztus 16–18-án Pély közelében viszont
egy öreg madár bukkant fel (BORBÁTH, 1996). E példány esetében elképzelhető, hogy egy
korai őszi vonuló, azaz az Atlanti-óceánon a már részletezett módon átsodródott madárról van
szó (igaz ezek többnyire fiatal példányok szoktak lenni), de valószínűbb, hogy egy, az előző
őszön Európába sodródott fiatal példány tovább vonult Afrikába (vagy Európában vészelte át
a telet), és tavasszal északi irányban vonulva próbált meg visszajutni költőterületére, ami
viszont értelemszerűen nem sikerült neki, így Európában mozgott a tavaszi és a nyári
időszakban, mígnem augusztus közepén felbukkant Magyarországon.
A Bonaparte-partfutó (Calidris fuscicollis) elterjedési területe Észak-Amerika északi
partvidékére és arktikus szigetvilágára korlátozódik (DEL HOYO et al., 1996).
Teljes állományát 400 000 példányra becsülik (DELANY & SCOTT, 2002).
Telelőterülete Dél-Amerika mérsékelt égövi részén van. Európában a harmadik
leggyakoribb észak-amerikai kóborló partimadárfaj. A Brit-szigetekről több mint háromszáz
előfordulása ismert, többnyire a júliustól októberig tartó időszakból, de Európa szinte
valamennyi országában előfordult már (LEWINGTON et al., 1991).
Magyarországon négy hiteles előfordulása ismert (az adatokat lásd a 4.2.40. pontban).
Először 1997. május 18. és 24. között figyeltek meg egy öregkori tollazatú példányt a
Dunatetétlen mellett lévő Sós-éri-pusztán (BOROS, 1997). 2000. augusztus 29-től szeptember
6-ig egy ugyancsak öreg példány tartózkodott a Körmösdpusztai-víztárolón. 2002. július 13án egy öreg madarat láttak a Hortobágyi-halastavon, és szintén egy öreg példány bukkant fel
2004. május 9–10-én a fertőújlaki élőhely-rekonstrukciós területen (HADARICS, 2006).
A Baird-partfutó (Calidris bairdii) költőterülete Észak-Amerika arktikus tájain
található, Alaszka északi partjaitól Grönland nyugati csücskéig fészkel, de az elterjedési
terület Szibériába is átnyúlik, a Csukcs-félszigeten is költ (DEL HOYO et al., 1996).
Állományát 300 000 példányra becsülik (DELANY & SCOTT, 2002).
Telelőterülete Dél-Amerika déli és nyugati részein van. Észak- és Nyugat-Európa legtöbb
országában előfordult már, a Brit-szigeteken augusztus és október között évente előfordul,
több mint százötven nagy-britanniai előfordulási adatának nagy része szeptemberből
származik (LEWINGTON et al., 1991).
Magyarországon két hitelesítet előfordulása ismert (az adatokat lásd a 4.2.41. pontban).
2004. október 8. és 16. között egy fiatal példány tartózkodott az Apaj melletti Ürbőihalastavakon, 2005. szeptember 16-án pedig szintén egy fiatal madarat láttak a kunhegyesi
Telekhalmi-halastavakon. A hazai előfordulások jól illeszkednek a faj – és általában az északamerikai partimadárfajok – európai előfordulási mintázatába.
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A kis partfutó (Calidris pusilla) Alaszka nyugati és északi részétől Labrador északi
területeiig fészkel (DEL HOYO et al., 1996).
Észak-Amerikában a leggyakoribb partfutófaj, állományát 3 500 000 példányra becsülik
(DELANY & SCOTT, 2002).
Telelőterületei Közép-Amerikában és Dél-Amerika keleti és nyugati partjai mentén
vannak. Annak ellenére, hogy Amerikában gyakori faj, Európában a ritkább kóborlók közé
tartozik. A legtöbb nyugat- és észak-európai országban előfordult már, a Brit-szigeteken több
mint ötven előfordulása ismert, de csak az 1980-as évek óta fordul elő minden évben,
előfordulásai augusztus és október közé, főként szeptemberre esnek (LEWINGTON et al.,
1991).
Magyarországon két hiteles előfordulása ismert (az adatokat lásd a 4.2.39. pontban).
Először 2002. május 4. és 8. között láttak egy öregkori tollazatú példányt a Hortobágyihalastavon (OLÁH & TAR, 2003). 2005. november 1-től 8-ig pedig egy fiatal madarat figyeltek
meg az Apaj melletti Ürbői-halastavakon. A hazai előfordulások körülményei nem teljesen
egyeznek meg a Nyugat-Európában tapasztaltakkal, de kapcsolatba hozható azokkal. A
Nyugat-Európa partjait ősszel elérő észak-amerikai partimadarak jó ideig ott is maradhatnak,
de egy idő után valószínűleg egy nyugatról keleti irányban mozgó ciklonnal Európa belsejébe
is eljut néhányuk. Így kerülhetett hazánkba a november elején megfigyelt madár. A májusi
adat pedig feltehetően egy olyan példány lehetett, amely már előző év őszén (még fiatalként)
került Európába, itt (vagy továbbmenve Afrikába) áttelelt, és tavasszal – igaz nem a megfelelő
földrészen – elindult északi irányba a „költőhelyek” felé.
Az ékfarkú lile (Charadrius vociferus) jellegzetes nearktikus madárfaj, a magas északi
tájak kivételével egész Észak-Amerikában költ, de Közép-Amerikában, és Dél-Amerika
nyugati partvidékén is fészkel (DEL HOYO et al., 1996).
Állományát több mint 1 000 000 példányra becsülik (DELANY & SCOTT, 2002). A
populáció nagysága az 1970-es évek végén és az 1980-as évek elején volt a legnagyobb, ebből
az időszakból származik a legtöbb európai adat is (BRYANT, 1997). Egyébként Európában a
viszonylag ritkább észak-amerikai kóborló fajok közé tartozik, a Brit-szigeteken 1859-től
1994-ig csak ötven adata volt. Ennek az lehet az oka, hogy az észak-amerikai partfutókkal
ellentétben nem vonul olyan messzire, telelőterületei Észak-Amerika déli részein és KözépAmerikában vannak, így a telelőterületek eléréséhez nem szükséges a korábban már
ismertetett, az Atlanti-óceán feletti először a nyugati szelekkel délkeletre, majd a
passzátszelekkel délnyugatra tartó vonulási stratégiát alkalmaznia. A faj a szárazföld felett
vonul. Európai előfordulásainak az időbeli mintázata is eltér a többi észak-amerikai kóborló
partimadárétól, ugyanis az ékfarkú lile Európában többnyire a téli hónapokban (novembertől
január közepéig) tűnik fel, előfordulásai egybeesnek a késő őszi és téli észak-atlanti
viharokkal, amelyek Észak-Amerika keleti partjain délről északra haladnak (EVANS, 1994).
Tavaszi (február vége, március) előfordulásai az Európába került madarak tavaszi északi
irányú vonulásával lehetnek összefüggésben.
Magyarországon két hitelesített előfordulása ismert (az adatokat lásd a 4.2.32. pontban).
1986. november 1. és december 30. között egy példány tartózkodott Almásfüzitő közelében, a
Duna egyik zátonyán (MAGYAR, 1988). 1992. augusztus 16-án a Hortobágyi-halastavon
figyeltek meg egy példányt (SZIMULY & RASMUSSEN, 1993). Az almásfüzitői téli előfordulás
megfelel a faj szokásos európai megjelenési idejének, a hortobágyi nyári adat viszont elég
érdekes, utóbbi esetben talán egy olyan madárról lehet szó, amely még előző ősszel vagy télen
érkezett Európába, majd a tavaszi északi irányú vonulása során nem jutott vissza ÉszakAmerikába, hanem a költőterületének megfelelő szélességen jelent meg a nyár folyamán (igaz
a madarat itt csak egy napig látták, de elképzelhető, hogy e megfigyelés előtt és után is
valahol Európában tartózkodott, legfeljebb nem került a madarászok szeme elé).
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Az amerikai pettyeslile (Pluvialis dominica) fészkelőterülete Alaszkában és Kanada
északi területein van (DEL HOYO et al., 1996).
Állományát 150 000 példányra becsülik (DELANY & SCOTT, 2002).
Telelőterülete Dél-Amerika déli felén található. Európában ritka kóborló, de a legtöbb
országból vannak előfordulási adatai. A legtöbb adat (több mint százötven) természetesen a
Brit-szigetekről származik. Nyugat-Európában jellemző előfordulási ideje a szeptember és az
október (LEWINGTON et al., 1991).
Magyarországon két előfordulása ismert (az adatokat lásd a 4.2.34. pontban). 2005.
október 29. és november 16. között egy fiatal példány tartózkodott az apaji Ürbőihalastavakon, 2006. szeptember 12-én pedig egy vedlő öreg példányt figyeltek meg a
szabadszállási Zab-széken. Az adatok jól illeszkednek a faj európai előfordulásainak a sorába,
igaz ősszel főleg fiatal madarak szoktak előfordulni, de azért egy-egy öreg példányt is
elsodorhatnak a nyugati szelek és az észak-atlanti ciklonok.
A töcspartfutó (Micropalama himantopus) elég szűk elterjedési területtel rendelkező
partimadárfaj. Költőterülete csak Alaszka és Kanada északi partvidékére korlátozódik, de a
Hudson-öböl délnyugati partjain is költ (DEL HOYO et al., 1996).
A faj teljes állományát 200 000 példányra becsülik (DELANY & SCOTT, 2002).
Telelőhelye Dél-Amerika középső részein van. Európában a ritkább kóborlók közé
tartozik.
Magyarországon egyetlen bizonyított előfordulása ismert (az adatot lásd a 4.2.43.
pontban). 2006. július 13. és 15. között egy nászruhás öreg példányt figyeltek meg és
fényképeztek a Hajdúszoboszló melletti Ős-Köselyben. Mivel öreg tollruhás példányról van
szó valószínű – hasonlóan a többi észak-amerikai partimadárfaj tavaszi és nyári
előfordulásaihoz –, hogy egy előző őszön Európába vetődött fiatal madár a telet itt (vagy ha
továbbvonult, akkor Afrikában) átvészelve a tavaszi északi irányú vonulása közben bukkant
fel nálunk.
A Wilson-víztaposó (Phalaropus tricolor) (14. kép) Észak-Amerika középső területein
fészkel (DEL HOYO et al., 1996).

14. kép: Wilson-víztaposó (Phalaropus tricolor), juv. (1y), 1. hazai előfordulás,
2005. október 22., Balatonszentgyörgy (fotó: IFJ. OLÁH JÁNOS)
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Populációjának nagysága 1960 és 1995 között 20%-kal csökkent (BRYANT, 1997),
állományát 1 500 000 példányra becsülik (DELANY & SCOTT, 2002).
Telelőterületei Dél-Amerika déli és nyugati részein vannak. Európában viszonylag
rendszeres kóborló. A legtöbb európai országban előfordult már, a Brit-szigeteken első
előfordulása (1957) óta több mint kétszáz adata ismert. A Brit-szigeteken és Franciaországban
az adatok zöme az augusztustól októberig terjedő időszakból kerül ki és főként fiatal
madarakra vonatkozik. A skandináviai előfordulások viszont inkább a tavaszi időszakra
esnek, ami ennél a fajnál is arra utal, hogy az előző őszön Európába került madarak tavasszal
elindulnak észak felé. Számos megfigyelés arra utal, hogy az ősszel egy-egy területen
felbukkanó, esetleg ott hosszasan időző példányok a következő tavasszal (vagy akár a
következő ősszel is) ugyanott megjelennek (LEWINGTON et al., 1991).
Magyarországon egyetlen előfordulása ismert (az adatot lásd a 4.2.48. pontban). 2005.
október 21–22-én egy fiatal madarat figyeltek meg és fényképeztek egy Balatonszentgyörgy
melletti belvizes legelőn. Ez a hazai adat is szépen illeszkedik a faj európai előfordulási
mintázatába, bár ősszel a madaraknak csak kis hányada jut el Európa belsejébe.
A hosszúcsőrű cankógoda (Limnodromus scolopaceus) arktikus faunaelem. Elterjedési
területének nagyobbik része Észak-Szibériában van, a Léna-deltától a Csukcs-félszigetig költ,
Észak-Amerikában csak Alaszka nyugati részén és a Mackenzie-delta környékén fészkel (DEL
HOYO et al., 1996).
Állományát 500 000 példányra becsülik (DELANY & SCOTT, 2002). A faj Szibériában a
20. században nyugati irányú terjeszkedést mutatott, 1920 előtt csak a Csaun-öböl és a
Csukcs-félsziget közötti területen fészkelt, az 1970-es években elterjedési területe a Jana-öböl
környékéig nyúlott, az 1980-as évek közepén már a Léna-deltában is költött, az 1990-es évek
elején pedig már a Hatanga folyó környékéről is voltak nyári adatai (TOMKOVICH, 1992).
Telelőterületei Észak-Amerika déli részein és Közép-Amerikában vannak, a szibériai
madarak is itt telelnek, tehát ősszel délkeleti irányban vonulnak. A faj Európában előforduló
egyedeit észak-amerikai eredetűeknek tartják, de legalábbis olyan madaraknak, amelyek
Európát a többi észak-amerikai partimadárfajhoz hasonlóan nyugati irányból, azaz a nyugati
szelek és a keleti irányban mozgó észak-atlanti ciklonok segítségével érik el (közöttük persze
Szibériában fészkelő madarak is lehetnek). Európában ritka kóborló, a legtöbb országban
előfordult már, de a Brit-szigetekről származik a legtöbb – több mint százötven – adata
(LEWINGTON et al., 1991). Az esetek nagy részében fiatal madarakat látnak, mégpedig
leggyakrabban szeptember közepén és végén, nem ritka a madarak áttelelése sem.
Magyarországon egyetlen előfordulása ismert (az adatot lásd a 4.2.45. pontban). 1995.
április 30-tól május 1-ig egy öreg nászruhás példányt figyeltek meg a Hortobágyi-halastavon.
Ez a megfigyelés annyiban illeszkedik az európai adatokhoz, hogy a tavaszi időszakban az
ősszel Európába került és itt áttelelt hosszúcsőrű cankógodák elindulnak északi irányban, s
eközben eljuthatnak a kontinens belsejébe is. A faj európai előfordulásaival kapcsolatban
lehetőségként a szibériai eredet is felmerül, tehát, hogy a madarak nem nyugati irányból
jutnak Európába, hanem szibériai költőhelyüket délnyugati irányban elhagyva kerülnek ide,
ami téves orientációval (jobb-bal tévesztés) lenne magyarázható. Mindenesetre a faj európai
előfordulásainak idő- és térbeli mintázata sokkal inkább az amerikai eredet mellett szól, de –
mint arról már volt szó – közöttük így is lehetnek Észak-Amerikán és az észak-atlanti
térségen keresztül ide kerülő szibériai madarak.
Két észak-amerikai sirályfajt kell még megemlítenünk. Egyik a prérisirály (Larus
pipixcan), amely Észak-Amerika középső területein fészkel (DEL HOYO et al., 1996).
A faj a 20. század elején még elég ritka volt Észak-Amerikában, és csak 1915 után vált
egyre gyakoribbá. 1960 és 1995 között a populáció tizenhétszeresére nőtt, az
állománynövekedés az elterjedési terület nyugati részein jelentős, nyugati irányban elterjedési
területe jelenleg is növekszik. Észak-Amerika középső részein inkább állománycsökkenés
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figyelhető meg, így Európában valószínűleg továbbra is ritka lesz a faj (BRYANT, 1997).
Jelenlegi állományát 365 000 költőpárra becsülik (DELANY & SCOTT, 2002).
Telelőterülete Közép- és Dél-Amerika nyugati partvidékén van. Európában ritka kóborló.
A sirályfajokra nem jellemző a partimadaraknál gyakran előforduló vonulási mód (azaz az
Atlanti-óceán feletti először délkeleti, majd a passzátszelek övében délnyugati irányban való
repülés), már csak azért sem, mert telelőterülete nem Dél-Amerika északkeleti vagy keleti
részein van. E faj is nyilván az észak-atlanti nyugati szelekkel és az észak-atlanti térségben
keleti irányban mozgó ciklonokkal jut el Európába, de valószínűleg csak az észak-amerikai
tengerpartokon kóborló egyedek közül sodródik át egy-egy példány az Atlanti-óceánon.
Hazánkban két előfordulása ismert (az adatokat lásd a 4.2.52. pontban). Először 1992.
szeptember 12. és 22. között tartózkodott egy öreg példány a Körösladány melletti Vermesiérnél (NAGY, 1992a). Második adata a Hortobágyról származik: 2002. június 5. és 16. között
szintén egy öreg példányt figyeltek meg rendszeresen a Hortobágyi-halastóra éjszakázni
behúzó sirályok között, és valószínűleg ugyanezt a madarat látták július 20-án is a Fényesihalastavon (ZALAI, 2003).
A gyűrűscsőrű sirály (Larus delawarensis) Észak-Amerika középső területein, valamint
a Nagy-tavak vidékén és azoktól keletre költ (DEL HOYO et al., 1996).
A 19. század végén állománya drámaian csökkent, a 20. század közepén viszont a
populáció nagysága és elterjedési területe soha nem látott növekedésnek indult, 1960 és 1995
között háromszorosára nőtt a fészkelőállomány (BRYANT, 1997). Jelenleg állományát több
mint 2 500 000 egyedre becsülik (DELANY & SCOTT, 2002).
Telelőterülete Észak-Amerika déli területeire és Közép-Amerikára terjed ki. Európában a
leggyakoribb észak-amerikai sirályfaj. A Brit-szigeteken csak 1973-ban fordult elő először,
azóta viszont előfordulásainak száma egyre nő (1987-ig több mint hatszázötven adata vált
ismertté a Brit-szigetekről), de Európa számos más országában is előfordult már, elsősorban
természetesen a tengerparttal rendelkező nyugat-európai országokban (LEWINGTON et al.,
1991). Európában öt Észak-Amerikában gyűrűzött gyűrűscsőrű sirály is megkerült már,
három Spanyolországban (DENNIS, 1981, 1987), egy az Azori-szigeteken (DENNIS, 1981), egy
pedig Írországban (DENNIS, 1987). Az európai adatok megszaporodásának több oka lehet.
Egyrészt a faj fészkelőállománya is jelentősen nőtt, másrészt az utóbbi időben megjelent
határozókönyvek és a határozást segítő cikkek révén ismertebbé vált a faj, illetve ismertebbek
lettek a viharsirálytól való elkülönítő bélyegei. Európa belsejébe, így hazánkba is csak elvétve
juthat el egy-egy példány. Mivel azonban a Brit-szigeteken előforduló egyedek száma egyre
növekszik – a madarak rendszeresen áttelelnek a nyugat-európai tengerpartokon, sőt az
ivaréretlen példányok első nyarukon nem is mennek vissza költőterületükre –, hazánkban is
lehet számítani egy-egy példány felbukkanására (MAGYAR, 2001).
Magyarországon eddig csak egyetlen esetben figyelték meg (az adatot lásd a 4.2.55.
pontban): 1991. december 21-én egy példányt láttak Süttőnél a Dunán (MAGYAR et al., 1992).
Két további észak-amerikai madárfaj – a sarki sirály (Larus glaucoides) (adatát lásd a
4.2.58. pontban) és a sárgalábú cankó (Tringa flavipes) (adatait lásd a 4.2.46. pontban) –
fordult még elő Magyarországon. E fajok az 1898-as nomenclator (MAGYAR ORNITHOLOGIAI
KÖZPONT, 1898) megjelenése után – de még a Magyar Madártani Egyesület 1974-es
magalakulása előtt – kerültek elő új fajként hazánk mai területén, ezért részletesen nem
kerülnek tárgyalásra, de valamennyi hiteles hazai előfordulási adatuk megtalálható a 4.2.
fejezetben.
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4.1.5.3. Afrikai eredetű madárfajok
Afrikának a Nyugat-Palearktiszhoz tartozó északi részeitől, tehát többé-kevésbé a Szahara
középső részeitől délre lévő teljes területe alkotja az afrotropikus faunabirodalmat (UDVARDY,
1983).
Mivel a különféle madarak számára a megfelelő táplálék Afrika e területein az év nagy
részében rendelkezésre áll, ezért az afrikai madárfajokra a vonulás kevésbé jellemző, így
költőterületüktől távoli tájakon csak ritkán bukkannak fel. A költési időn kívül legfeljebb csak
kisebb nagyobb-távolságokra jutnak el a kontinensen belül, és ezt a mozgást is többnyire az
esős és a száraz időszakok váltakozása motiválja. A száraz periódusokban kiszáradó vizes
élőhelyekről ugyanis a vízhez kötődő fajoknak nyilvánvalóan el kell menniük olyan helyre,
ahol még találnak megfelelő ki nem száradt élőhelyeket. Egyes extrém időjárási körülmények
azonban költőterületüktől messze is elsodorhatják az afrikai fajokat is. Európában nem
nagyon ritka, hogy Afrika felől meleg és száraz légtömegek érkeznek kontinensünk fölé, ezek
a légtömegek sokszor szaharai port is magukkal hoznak, de ugyanígy egy-egy madarat is
áthozhatnak Európába.
Az is tény viszont, hogy az afrikai fajok egy részét állatkertekben is tartják, ahonnan
előfordulhatnak szökések. Egy-egy afrikai faj hazai felbukkanásakor mindig kérdéses a madár
eredete. Erre vonatkozóan némi támpontot nyújthat a madár megjelenése előtti időszak
meteorológiai jelenségeinek áttekintése, illetve annak tisztázása, hogy az európai
állatkertekben hol és mennyi példányt tartanak az adott fajból, illetve az utóbbi időben volt-e
szökés. Arra, hogy egy madár fogságból szökött, a megfigyelés során bizonyos
körülményekből lehet következtetni. Például szökött madárra utal az, ha a megfigyelt példány
feltűnően bizalmasan viselkedik, nem fél az embertől, de azt is tudni kell, hogy egy szökött
madár, ha a szabad természetben élő hasonló fajok csapatához keveredik, akkor nyilván
felveheti azok szokásait, tehát ugyanúgy együtt repül velük, ha megriadnak egyszerre
rebbennek fel stb. A fogságból szökött madáron gyakran a fogságban tartással együtt járó
elváltozások láthatók, faroktollainak vége roncsolt, lábai ürülékkel szennyezettek, csőrének
felső élén a szaruborítás kopott, esetleg sérült, homloka szintén tollhiányos és sérült lehet,
karmai (bár ez távcsöves megfigyelésnél aligha látszik) vagy nagyon kopottak, vagy túlnőttek.
Ezek az elváltozások, jelek azonban egy már régen elszökött madáron nem láthatók. A
legjobb lenne, ha az állatkertek valami feltűnő és egységes jelöléssel (speciális állatkerti
színes gyűrű) látnák el a madaraikat, de erre úgy látom, aligha van esély a közeljövőben.
E fajok eredetének ilyetén való bizonytalansága folytán adataik többnyire csak D
kategóriába kerülnek (azaz vad eredetük tekintetében kételyek merültek fel). A nálunk
megfigyelt afrotropikus fajok egyetlen kivétellel D kategóriában vannak. Ez az egyetlen
kivétel a zátonykócsag (Egretta gularis), amelynek egyetlen hazai példányát 1964. augusztus
5-én lőtték Biharugrán (FÁBIÁN & STERBETZ, 1964). A példányt sokáig a kis kócsag (Egretta
garzetta) fekete színváltozatának tartották (mellesleg több szerző nem is tekinti önálló fajnak,
csak a kis kócsag alfajának), de a meglévő bizonyító példány újabb vizsgálatával
egyértelművé vált, hogy a madár egy zátonykócsag (MAGYAR & YÉSOU, 1998). A fajt itt
részletesen nem tárgyalom, mert az előfordulás a Magyar Madártani Egyesület megalakulása
előtti (adatát lásd a 4.2.5. pontban).
A vörhenyes gödény (Pelecanus rufescens) Afrikának a Szaharától délre eső részein
(Dél-Afrika kivételével) széles körűen elterjedt és gyakori madár (DEL HOYO et al., 1992).
Állományát 50 000 és 100 000 példány közöttire becsülik (DELANY & SCOTT, 2002).
Költőterületén többnyire állandó madár, de a száraz és a csapadékos időszakok
váltakozásának megfelelően elterjedési területén belül kóborol. A kirepült fiatal madarak
sokszor nagy távolságokra is elkóborolhatnak. Az esős időszakban jellemző északi irányú
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„vonulása”, aminek következtében gyakran megjelenik a Szaharától délre húzódó fátlan
szavannás területeken is. A vörhenyes gödénynek Egyiptomból és Izraelből is ismert
előfordulása, ezek valószínűleg természetes állományból származó madarak lehetnek (A
kategória). Belgiumi, dániai, németországi és lengyelországi előfordulásait fogságból szökött
madaraknak tartják (E kategória), ugyanakkor Svájcban, Ausztriában, Spanyolországban és
Olaszországban D kategóriában szerepel (Olaszországban már tizenöt előfordulási adata van).
A fajnak Dél-Franciaországban az 1990-es évek eleje óta van egy félig szabadon élő kisebb
kolóniája, ahol 2001-ben már legalább húsz példány élt.
Magyarországon egyetlen előfordulása ismert (az adatot lásd a 4.2.2. pontban). Az Ács
melletti Rosta-réten figyeltek meg és fényképeztek le egy példányt 2002. március 24-én. Az
előfordulás előtti egy-két hét európai időjárási helyzetét áttekintve nem találtam olyan
tényezőt, amely magyarázatot adhat arra, hogy miként kerülhetett Európába ez az afrikai
madár. Ez egyben megkérdőjelezi a példány vad eredetét is, persze nem lehetetlen, hogy ez az
egyed már régebben Európába jutott, és csak esetleg hetekkel vagy hónapokkal a megérkezése
után került a megfigyelők szeme elé. Az is lehetséges ugyanakkor, hogy a félig-szabadon élő
dél-franciaországi telepről származhatott a madár. Az biztos, hogy a hazai megfigyelést
megelőző őszön Olaszországban – Rimini közelében – megfigyeltek egy öt példányból álló
csapatot, amelyek valószínűleg a dél-franciaországi telepről származtak. Elképzelhető, hogy
ezek a madarak a tél folyamán szétszóródtak Európában, és egyikük tavasszal
Magyarországon bukkant fel. E bizonytalanság okán került az adat és a faj Magyarországon is
D kategóriába.
Egy másik jellegzetes és ismert afrikai madárfaj az afrikai marabu (Leptoptilos
crumeniferus). Elterjedési területe szintén Afrikának a Szaharától délre elterülő szubtrópusi és
trópusi területeire terjed ki (kivéve Dél-Afrikát) (DEL HOYO et al., 1992).
Állományát 100 000 és 300 000 példány közöttire becsülik (DELANY & SCOTT, 2002).
Állománya az emberi települések körül az utóbbi időben emelkedik, ami az egyre növekvő
szeméttelepek nyújtotta jó táplálkozási lehetőségekkel függ össze. A marabuk – különösen az
emberi települések környékén élők – nem vonulók, de egy részük a költési idő után az
Egyenlítő irányába vándorol. Belgiumban, Németországban, Svájcban és Portugáliában
valószínűleg fogságból szökött példányokat láttak (E kategória), spanyolországi három
előfordulását viszont D kategóriába sorolják, de Izraelből is van adat kóborló (vagy fogságból
szökött) marabu előfordulásáról.
Magyarországról egy hiteles előfordulása ismert (az adatot lásd a 4.2.6. pontban). 2002.
május 25-én láttak egy példányt a Dél-Alföldön, amely a csanyteleki Síróhegyi-halastó és a
tömörkényi Csaj-tó környékén egészen június 1-ig megfigyelhető volt. A madár lehetséges,
hogy afrikai eredetű volt, hiszen Európa akkori időjárási képét megnézve látható, hogy május
22-én Nyugat-Európa felett egy hatalmas ciklon helyezkedett el, aminek nagyon hosszú
frontrendszere a mediterrán térség északi részén húzódott végig, és e hidegfront előtt erős
déli-délnyugati áramlások voltak jellemzők. Ez a ciklon az elkövetkező két napban a
Földközi-tenger nyugati medencéje fölé helyeződött át, és jellegzetes mediterrán ciklonná
alakult (2. ábra), keleti oldalán erős déli, délnyugati széllel. Az e ciklon Afrika fölé nyúló
hidegfontja előtt fújó déli szelek, forró és száraz afrikai levegőt hoztak Közép-Európa fölé.
Ebben az időjárási helyzetben elképzelhető, hogy egy afrikai madárfaj is felsodródhatott
Európába. Ez mindesetre csak egy lehetséges magyarázat a madár felbukkanására, de annak
persze más oka is lehetett. Nem kizárt, hogy a madár fogságból szökött, hiszen állatkertekben
gyakran látható fajról van szó, bár a Nomenclator Bizottság tudomása szerint ebben az időben
a magyar és a környező országok állatkertjeiből nem tűnt el egyetlen marabu sem. Az is
lehetséges ugyanakkor, hogy egy tényleg Afrikából származó madár már régebb óta
Európában volt, csak éppen most került a magyar madarászok szeme elé.
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Az afrikai kanalasgém (Platalea alba) az előző fajokhoz hasonlóan Afrikának a
Szaharától délre eső területein fészkel, de elterjedési területe Afrika keleti részén egészen DélAfrikáig nyúlik (DEL HOYO et al., 1992).
Állományát 10 000 és 100 000 példány közöttire becsülik, Dél-Afrikában állománya nő
(DELANY & SCOTT, 2004).
Többnyire nem vonuló, de a dél-afrikai madarak néhány száz kilométeres északi irányú
mozgását gyűrűzések bizonyítják. Kóborló példányok az Arab-félszigeten is előfordultak már.
A Belgiumban, Hollandiában, Dániában, Németországban, Svájcban, Ausztriában és
Olaszországban megfigyelt afrikai kanalasgémeket fogságból szökött madaraknak tartják (E
kategória), spanyolországi adatai viszont D kategóriában szerepelnek. Annyit még érdemes
megemlíteni, hogy 1990-ben harminchárom, 1991-ben öt példányt importáltak Angliába, ahol
1992-ben félig szabadon költött is (Birdworld, Surrey), de a költőpáron kívüli más szabadon
mozgó példányok is előfordultak a közeli területeken (CLEMENT & GANTLETT, 1993).
Magyarországon egyetlen előfordulása ismert (az adatot lásd a 4.2.7. pontban). 2005.
október 2–3-án egy öreg példányt láttak és fényképeztek a tömörkényi Csaj-tavon. Az
előfordulást megelőző időszak európai időjárási képét megnézve, nem található olyan
frontrendszer, aminek mozgásával a madár Afrikából való idekerülését összefüggésbe lehetne
hozni. Persze nem kizárt, hogy ez a példány is már korábban érkezett Európába, csak most
került nálunk szem elé. Ugyanakkor természetesen a fogságból való szökés lehetősége sem
kizárt, bár a madár viselkedése és ép tollazata erre sem utalt.
A kis flamingó (Phoenicopterus minor) legjelentősebb költőhelyei Kelet-Afrikában
vannak, de néhány helyen Afrika déli részén és Nyugat-Afrikában is költ, sőt India és
Pakisztán határán is ismert fészkelése (DEL HOYO et al., 1992). A kis flamingó az előzőekben
tárgyalt afrikai fajokhoz képest rendkívül nagy távolságokra is elvándorol. Egyes példányok
kicserélődése nemcsak a kelet- és a dél-afrikai, hanem a kelet- és a nyugat-afrikai, de még a
kelet-afrikai és az ázsiai költőhelyek között is ismert.
A legnagyobb egyedszámú flamingófaj, kelet-afrikai populációját 2 000 000 és
4 000 000 példány közöttire becsülik, ehhez képest a többi költőhelyen csak elenyésző
számban költ, Nyugat-Afrikában 15 000, Dél-Afrikában 55 000 - 65 000, Indiában és
Pakisztánban pedig 150 000 példány élhet (DELANY & SCOTT, 2002). Európában Belgiumban,
Dániában, Németországban, Lengyelországban, Hollandiában és Spanyolországban is
előfordult már, előfordulásait általában szökött madaraknak tartják (E kategória), de
Olaszországban van olyan adata is, amit D kategóriába sorolnak.
Magyarországon két előfordulása ismert (az adatokat lásd a 4.2.8. pontban). Először
1988. július 7-től 18-ig tartózkodott egy öreg madár a Fábiánsebestyén melletti Belsődűlőben. Ez az adat sokáig rózsás flamingóként (Phoenicopterus roseus) szerepelt, csak az
utóbbi hónapokban tűnt fel és vált bizonyossá, hogy a madárról készült képek valójában kis
flamingót ábrázolnak. A második hazai példányt – egy öreg madarat – 2004. július 1-jén a
hortobágyi Nagy-Vókonyán látták, majd július 11-től 15-ig ugyanezt a madarat figyelték meg
a dunatetétleni Böddi-széken. Az előfordulást megelőző hét európai időjárásában nem
találtam olyan elemet, amely közvetlen magyarázatot adna, arra, hogy miként kerülhetett
esetleg Afrikából Európába ez a madár, persze ez esetben sem lehet kizárni, hogy már
korábban Európában volt, csak éppen eddig nem került szem elé. Ugyanígy az is
elképzelhető, hogy fogságból szökött példányról van szó, bár viselkedése és tollazatának ép
volta erre sem utalt. A 2004-es előfordulás egyelőre D kategóriában szerepel, bár újabban
olyan információk kerültek a Nomenclator Bizottság birtokába, hogy egy szerbiai milliomos
éppen ez idő tájt hozatott a kertjébe kis flamingókat, melyek közül legalább egy példány
hamarosan meg is szökött (ha ez bebizonyosodik, akkor ez az adat valószínűleg át fog kerülni
E kategóriába).
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Magyarországon a legújabb lehetségesen afrikai eredetű madárfaj a sujtásos fütyülőlúd
(Dendrocygna bicolor). Fészkelőterülete Afrika Szaharától délre eső területeire, a
Hindusztáni-félszigetre, valamint Dél- és Közép-Amerikára terjed ki (DEL HOYO et al., 1992).
Többnyire állandó madár, de más afrikai fajokhoz hasonlóan a vizes élőhelyek
kiszáradása és a táplálékhiány következtében nagy távolságokra elvándorolhat. Az amerikai
populációk kóborló példányai Kanada déli részéig, az afrikaiak Marokkóig és
Spanyolországig is eljutnak. Európában Belgiumból, Németországból, Lengyelországból és
Svájcból is ismert előfordulása, de ezeket mind fogságból szökött madaraknak tartják (E
kategória). Spanyolországi és olaszországi előfordulásai viszont akár vad eredetűek is
lehetnek, így a D kategóriába sorolják őket.
Magyarországon egyetlen előfordulása ismeretes (az adatot lásd a 4.2.9. pontban). 2006.
augusztus 17. és szeptember 2. között egy öreg példány tartózkodott a Hortobágyi-halastavon.
Az előfordulást megelőző hét európai időjárásában nem volt található olyan elem, amellyel
közvetlen összefüggésbe hozható lenne egy afrikai eredetű madár Európában való
megjelenése. Ezt természetesen kizárni sem lehet, minthogy azt sem, hogy a madár régebben
került Európába, csak éppen most került a madarászok szem elé. A fogságból való szökés sem
zárható ki teljes mértékben. Valószínűleg ugyanezt a madarat látták ismét október 14–15-én
és október 27-én ugyancsak a Hortobágyi-halastavon.
Két további afrikai (illetve csak részben afrikai) madárfaj is előfordult már
Magyarországon. Ezek egyikéről, a zátonykócsagról (Egretta gularis) már volt szó, a másik
faj viszont annyira régi adattal rendelkezik csak, hogy a 4.2. fejezetben sem kerül felsorolásra.
Ez utóbbi madár a barnahasú pusztaityúk (Pterocles exustus), magyarországi előfordulása
egyben az egyetlen európai adat is, éppen ezért néhányan kétségbe vonják az adat
hitelességét. A madarat (öreg tojó) egyébként egy talpastyúk (Syrrhaptes paradoxus) invázió
alkalmával lőtték Szany közelében 1863 augusztusában (FESTETICS, 1960).

4.1.5.4. Európába betelepített madárfajok
Európában számos eredetileg nem itt honos madárfaj fészkel szabadon. Ezek egy része
tudatos betelepítés eredménye (főleg vadászati céllal), a legtöbb esetben azonban fogságból
kiszabadult szökött példányok kezdtek el költeni természetes körülmények között, és sok
esetben egy-egy fajnak rövid idő alatt stabil fészkelőállománya alakult ki. Különböző lúd- és
récefajok (Anatidae) parkokban való félvad tartása Nyugat-Európában, különösen a Britszigeteken, Angliában nagy divat még ma is. Nem véletlen, hogy a szökött madarakból
kialakult önfenntartó populációval rendelkező fajok is többnyire a Brit-szigeteken költenek
legnagyobb számban, illetve terjeszkedésük során az Angliával szomszédos nyugat-európai
területeken jelentek meg először. Az idegen fajok betelepítése, illetve betelepülésüknek a
tűrése több veszélyt is magában hordoz. Ezek a fogságban leggyakrabban tartott madarak
többnyire a jó alkalmazkodóképességgel rendelkező fajok közül kerülnek ki, magas a
szaporodási rátájuk és az egyedeknek kiváló az ellenálló-képessége is, így kiszabadulva és
elszaporodva konkurensei lehetnek az őshonos hasonló madárfajoknak. A halcsontfarkú réce
(Oxyura jamaicensis) kékcsőrű récével (Oxyura leucocephala) való kereszteződésének
lehetősége pedig az amúgy is sérülékeny őshonos faj genetikai állományának megváltozását,
sőt akár a faj kipusztulását is eredményezheti. Bizonyos fajok nagymértékű elszaporodása
pedig akár olyan nyomást gyakorolhat a környezetre és a gazdálkodásra, hogy meg kell
fontolni azt, hogy milyen intézkedéseket lehet tenni e fajok visszaszorítása érdekében. Ilyen
faj a kanadai lúd (Branta canadensis), amely Északnyugat-Európában már annyira
elszaporodott, hogy komoly mezőgazdasági károkat is okozhat.

149

A sarki lúd (Anser caerulescens) hazája Észak-Amerika, így a faj és valamennyi hazai
előfordulási adata (D kategória) a 4.1.5.2. fejezetben már tárgyalásra került.
Itt csak azért kerül ismét megemlítésre, mert Európában vannak félvadon élő madarak,
sőt kisebb költőpopulációk is, melyeket újabban már önfenntartóknak tekintenek (LEVER,
2005). Az Európában élő félvad madarak, illetve az állatkertekben, vadasparkokban élő
példányok jórészt a caerulescens alfajhoz tartoznak, az atlanticus alfaj fogságban ritkább
(SCOTT, 1995). Nagy-Britanniában – főleg Dél- és Kelet-Angliában – 1991-ben kb. 180
félvadon élő példányt tartottak számon, köztük az atlanticus és a caerulescens alfajhoz tartozó
egyedek is voltak, négy helyen költött is (DELANY, 1993a, 1993b; LEVER 2005). Már
Svédországban és Finnországban is voltak sikeres költések. 2000-ben a Brit-szigeteken 250
példányra becsülték a vadon élő sarki ludak számát, de közülük évente csak tíz pár költése
vehető biztosra (LEVER, 2005). A kontinensünkön megfigyelt madarak eredete sok esetben
kétséges, többnyire fogságból szökött példányoknak tartják őket, bár kétségtelen, hogy
Európában, elsősorban Nyugat-Európában – amint arról a 4.1.5.2. fejezetben már részletesen
volt szó – előfordulnak vad eredetű sarki ludak is.
Az indiai lúd (Anser indicus) eredeti hazája Közép-Ázsia: Mongólia és Kína
magashegységi területein fészkel. A Hindusztáni-alföldön lévő telelőterületét a Himalája
hegyláncai felett átrepülve éri el (DEL HOYO et al., 1992). Európában az 1960-as évek óta
ismertek szabadon élő példányok és költések. A Brit-szigeteken 1991-ben kb. 80 példányra
becsülték állományát (DELANY, 1993a, 1993b), de csak egyetlen helyről jelentették sikeres
fészkelését. 1996 és 2000 között Nagy-Britanniában több helyen költött. Jelenleg harminc
különböző helyen összesen több mint száz példány él szabadon, melyek közül legalább öt pár
költ eredményesen (LEVER, 2005). Hollandiában az 1970-es évek közepén csak egyetlen pár
költött, de az 1990-es évek elejére a fészkelők száma hat és tíz pár közöttire nőtt.
Németországban a teljes populációt 100-200 egyedre becsülik, de csak 5-10 pár költ évente
eredményesen. Finnországban huszonöt madár körül van az állomány, kedvező években két
pár költ. Olaszországban tíz különböző helyen vannak szabadon élő indiai ludak, de csak
három helyről ismert fészkelése. Minden említett országban lassan emelkedik az állomány
(LEVER, 2005).
Magyarországon az 1930-as években három alkalommal fordult elő a faj (VASVÁRI,
1942; BOROSS, 1943). Rendkívül kicsi az esély arra, hogy egy-egy indiai lúd eredeti
elterjedési területéről kerüljön Európába, az 1930-as években pedig még nem nagyon volt
Európában szabadon élő állomány, így ezek a madarak valószínűleg fogságból szökött
példányok lehettek. Ugyanakkor megjelenéseik körülményeiről nem sokat tudunk, és e
bizonytalanság miatt ez a három adat D kategóriában szerepel. 1992 augusztusának végén két
szelíd fiatal példányt láttak a fertőrákosi üdülőtelepen, ezeket a madarakat kézzel meg is
lehetett fogni, így szinte biztosra vehető, hogy fogságból szökött példányokról volt szó (E
kategória) (HADARICS, 2006). 1999-ben május közepétől szeptember végéig a Hortobágy több
pontján is sokszor megfigyeltek egy indiai ludat, az előfordulás szokatlan nyári időpontja
miatt ez a madár is valószínűleg fogságból szökött egyed lehet (E kategória). A 2005 nyarán a
szintén a Hortobágyon látott madár esetében már kevésbé egyértelmű annak eredete, így ez az
adat D kategóriába került.
Az indiai lúd összes többi hazai előfordulása (az adatokat lásd a 4.2.13. pontban)
esetében valószínűleg az Európában szabadon élő populációkból került egy-egy példány a
Kárpát-medencébe, ezért ezek az adatok mind C kategóriában szerepelnek. Arról
megoszlanak a vélemények, hogy az európai populáció mennyire tekinthető már
önfenntartónak, hiszen a költőpárok száma egyelőre meglehetősen alacsony, és a nem költő
madarak száma sem túl nagy, viszont az állomány mindenütt gyenge, de folyamatos
emelkedést mutat. Hazánkba mindenesetre az ősszel északról hozzánk érkező vadlúdtömegek
közé keveredve juthat el egy-egy példány, és az átvonuló vagy itt telelő vadludak között
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novembertől januárig lehet leginkább megfigyelni. Márciusban ismét magasabb az
előfordulások száma, ekkor pedig a már északra tartó vonuló vadlúdcsapatokban mutatkozik
egy-egy példány, nyilván olyan madarak ezek, amelyek az előző őszön ezekkel a csapatokkal
kerültek Közép-Európába. Az előfordulások havi megoszlása a szeptembertől márciusig
terjedő időszakban a következő: szeptember egy adat (5%), október egy adat (5%), november
öt adat (25%), december három adat (15%), január három adat (15%), február egy adat (5%)
és március hat adat (30%). Az előfordulási helyeket tekintve legtöbbször, öt alkalommal
(25%) a Duna–Tisza közén (a kiskunsági tavakon és a Csaj-tó környékén) figyelték meg,
négyszer (20%) fordult elő a Fertő mellett, és szintén négyszer (20%) látták a tatai Öreg-tavon
is. A Velencei-tó környékéről három (15%), a Kis-Balatonról pedig két (10%) előfordulás
ismeretes, egy-egy (5-5%) alkalommal a Tisza-tavon és a Rétszilasi-halastavakon is
megfigyelték. A Tisza vonalától keletre még nem fordult elő (leszámítva a már említetett D,
illetve E kategóriákba sorolt hortobágyi adatokat).
Európában a legelterjedtebb és a legnagyobb populációval rendelkező betelepített
lúdalakú madárfaj a kanadai lúd (Branta canadensis). Eredeti hazája Észak-Amerika, ahol
Alaszkától Labradorig széles körűen elterjedt, tizenegy alfaja ismeretes (DEL HOYO et al.,
1992).
Az első kanadai ludakat még a 17. században, 1650 körül hozták be a Brit-szigetekre.
Kezdetben kertekben, parkokban és állatkertekben tartották a fajt, csak a 20. században
kezdődött az a folyamat, amelynek során a faj a vadvizek mellett is megjelent fészkelőként
(LEVER, 2005). Nagy-Britanniában 1976-ban 19 000 körülire becsülték a kanadai ludak
számát (OGILVIE, 1977), az állomány 1991-re a háromszorosára, több mint 63 000 példányra
emelkedett, ami elsősorban a populáció denzitásának emelkedéséből adódott, de az elterjedési
terület nagysága is 37%-kal nőtt (DELANY, 1993a, 1993b). A nyári lúddal (Anser anser), a
nagy lilikkel (Anser albifrons) és az apácalúddal (Branta leucopsis) alkotott hibridjei is
előfordulnak. Jelenleg a Brit-szigeteken széles körben elterjedt költőfaj, az Ír-szigeten és
Skóciában viszont csak néhány helyen fészkel (KIRBY & SJÖBERG, 1997). A populáció
nagyságát az 1990-es évek közepén mintegy 30 000 fészkelő párra becsülték (KIRBY &
SJÖBERG, 1997), az 1990-es évek végén 20 000 költőpárról beszéltek, ami annyit jelent, hogy
a költési idő után a teljes állomány akár 80 000 egyed is lehet, 2000-ben a teljes
állománynagyságot 55 000 példány körülire becsülték (LEVER, 2005).
Skandináviába az 1920 évek vége és az 1930-as évek eleje tájékán telepítettek be néhány
madarat, egészen pontosan két, valószínűleg már Európában született párat hoztak be,
valamint egy Amerikából származó gúnárt; ettől az öt madártól származtatható a skandináviai
populáció zöme (HEGGBERGET, 1991). A madarak elvadultak és költeni kezdtek. A délsvédországi populáció eleinte lassan szaporodott, később növekedés üteme felgyorsult: az
1960-as 150 páros állomány 1970-re 2000 párra nőtt, a teljes populációt pedig közel 10 000
egyedre becsülték; az 1980-as évek elején a költőpárok számát 5000-re, a teljes állományt
50 000 egyed körülire becsülték (LEVER, 2005). Az 1990-es évek közepén az állomány
nagyságát 5000 - 10 000 pár közöttire becsülték, ami a nem fészkelőkkel és a fiatal
madarakkal együtt ősszel kb. 50 000 egyedet jelent (KIRBY & SJÖBERG 1997). A legújabb
állományadatok alapján a fészkelő párok száma Svédországban 5000 körüli lehet. Norvégiába
az 1930-as évek végén telepítették az első kanadai ludakat a svéd populációból. Az 1960-as
években újabb példányokat telepítettek be Svédországból, 1984-re a norvégiai populáció 700900 költőpárra nőtt (HEGGBERGET 1991), az állomány jelenleg 1000 pár körüli, s főleg
Norvégia déli és a középső részein költ (KIRBY & SJÖBERG, 1997). Finnországba az első
telepítések 1964-ben történtek, először 1966-ban fészkelt, jelenleg 1000 pár a fészkelők
száma, elsősorban az ország déli és délnyugati részein költ, de a terjeszkedés Finnország belső
részei felé jelenleg is folyik (KIRBY & SJÖBERG, 1997).
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Dániában 1962 óta fészkel néhány pár. Németországban először az 1950-es években
jelent meg kóborlóként, először 1978-ban költött (RUTSCHKE, 1987). Németországi
állományát az 1990-es évek közepén 1000 pár körülire becsülték; néhány helyen az ország
belsejében, sőt a déli részeken is költött (KIRBY & SJÖBERG, 1997). Hollandiában 1951 óta
fészkel, 1970-re alakult ki stabil állománya, s ez idő tájt (1973) jelent meg fészkelőként
Belgiumban is. Az utóbbi években már a balti államok és Oroszország területéről is jelezték a
faj fészkelését (KIRBY & SJÖBERG, 1997).
Az Európában fészkelő kanadai ludak túlnyomó többsége az eredetileg Észak-Amerika
keleti részén honos törzsalakhoz (canadensis alfaj) tartozik, s csak elvétve találhatók más
alfajokhoz hasonlító egyedek (ezek vagy ténylegesen fogságból szökött példányok, vagy
valódi, észak-amerikai eredetű vad madarak), illetve az egyes alfajok közötti hibridek
(RUTSCHKE, 1987; MADGE & BURN, 1988). Minthogy az európai madarak nagy része csak
néhány ősre vezethető vissza, nem csodálkozhatunk azon, hogy a populáció genetikai
változatossága nagyon alacsony, ennek ellenére mégsem jelennek meg alacsonyabb
életképességre utaló jelek (KIRBY & SJÖBERG, 1997), sőt a markáns állománynövekedés és
terjeszkedés éppen a populáció kimagasló alkalmazkodóképességét bizonyítja.
A kanadai lúd Brit-szigeteken élő populációja nem vonuló, legfeljebb a vedlőhelyekre
irányuló észak–déli irányú mozgás figyelhető meg nyáron, igaz ez meghaladhatja az 500 km-t
is. A Svédországban és Finnországban fészkelők vonulók, a madarak a Balti-tenger nyugati
részén (Dél-Svédország, Dánia és Németország tengerparti területei), valamint az Északitenger délkeleti részén, a holland, német és dán partokon telelnek. A norvégiai madarak
részben állandók, részben Norvégia déli részeire húzódnak a téli időszakban (RUTSCHKE,
1987; KIRBY & SJÖBERG, 1997).
A Közép-Európában felbukkanó kanadai ludak vagy tenyészetekből, állatkertekből
szökött példányok, vagy a skandináv populációból származó egyedek, amelyek a vonuló
skandináv nyári ludakhoz csatlakozva jutnak el a kontinens belsejébe. Annak, hogy Európa
belsejébe Amerikából származó, azaz igazi vad kanadai lúd eljusson kicsi az esélye.
Kétségtelen azonban, hogy Európában előfordulnak amerikai példányok vagy kisebb
csapatok, hiszen az Izlandon és a Brit-szigetek északi részén megfigyelt, grönlandi eredetű
telelő rövidcsőrű ludak (Anser brachyrhynchus) és nagy lilikek (Anser albifrons flavirostris)
között időnként felbukkanó kanadai ludak szinte biztos, hogy Amerikából származnak, és
Grönlandon keverednek az említett két faj csapataiba (MADGE & BURN, 1988). Erre
egyébként bizonyíték is van: 1992. november 19. és 1993. február 25. között Aberdeenshireben izlandi nyári ludak között két példányt (parvipes alfaj) figyeltek meg, amelyek közül az
egyik nyakgyűrűs volt (OATES, 1999), a madarat 1992 februárjában jelölték az Egyesült
Államok Maryland államában (BATTY & LOWE, 2001). Egy 1993 novemberében az angliai
Wexfordban jelölt kanadai ludat (interior alfaj) 1995 januárjában az amerikai Maryland
államban lőttek le. Vad eredetű kanadai ludak megjelenésével mindenesetre leginkább a Britszigeteken és a nyugat-európai tengerpartokon lehet számolni, Közép-Európába ezek
valószínűleg nem nagyon jutnak el. A vad eredetű madarak elkülönítése az európai
költőállományba tartozó példányoktól nem túl nehéz, ugyanis Észak-Amerikából Európába az
Amerika magas északi tundráin költő kisebb termetű alfajoknak (hutchinsii és parvipes
alfajok) van nagyobb esélye eljutni, tekintve, hogy ezek az alfajok hosszú távú vonulók
(BATTY & LOWE, 2001), az európai költőállomány viszont a nagyobb termetű törzsalakhoz
(canadensis alfaj) tartozik.
Magyarországon tizenkilenc hiteles vagy annak tekinthető előfordulása ismert (az
adatokat lásd a 4.2.15. pontban). Első előfordulása a Fertő mellett volt: 1997. február 7. és
április 2. között egy törzsalakhoz (canadensis alfaj) tartozó példány tartózkodott a fertőújlaki
élőhely-rekonstrukciós területen (HADARICS & NEUWIRTH, 1998). A második előfordulás a
Kis-Balaton környékén volt, 1998 decemberében két helyen is megfigyelték valószínűleg
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ugyanazt a példányt, de lehet, hogy még 1999 márciusában is ugyanezt a madarat látták a KisBalatonon. A tizenkilenc előfordulási adat közül tizenhat (84%) C kategóriába tartozik, azaz
ezekben az esetekben a megfigyelt példányok nagy valószínűséggel az észak-európai vadon
költő populációból származnak. Ezt valószínűsíti a látott madarak alfaja és az előfordulások
ideje. Az alfaj pontos meghatározása (canadensis alfaj) ugyan csak néhány esetben történt
meg, de a többi C kategóriába tartozó előfordulás esetében is nagy termetű példányokat
figyeltek meg, ami a törzsalakot valószínűsíti. A C kategóriába tartozó előfordulások a
novembertől áprilisig tartó téli és tavaszi időszakból valók: novemberből kettő (13%),
decemberből négy (25%), januárból egy (6%), februárból három (19%), márciusból szintén
három (19%) és áprilisból kettő (13%) adat ismert. Ezek a madarak többnyire a hazánkon
késő ősszel és tavasszal átvonuló, illetve az itt telelő északi vadludak között kerülnek
megfigyelésre, ami azt valószínűsíti, hogy észak-európai költőterületükről más lúdfajok
csapataiba keveredve jutnak el Közép-Európába. A tizenhat C kategóriába tartozó előfordulási
adat közül hat (38%) a Kis-Balaton környékéről (FARAGÓ & LELKES, 1999), öt (31%) a
Fertőről (HADARICS & NEUWIRTH, 1998; HADARICS, 2006), kettő (13%) pedig a Kiskunságból
származik, de egyszer-egyszer (6-6%) a Hortobágyon és a Begécsi-víztárolón is megfigyelték.
A kanadai lúd egy fertői előfordulása esetében felmerült a gyanú, hogy a megfigyelt
madár esetleg vad eredetű lehetett. 2002. március 1-től 10-ig egy kis termetű példányt
figyeltek meg a fertőújlaki élőhely-rekonstrukciós területen (HADARICS, 2006). Az alfajt
ugyan pontosan nem lehetett meghatározni, de a kis termetű alfajokhoz tartozó példányok
esetében merülhet fel egyáltalán a gyanú, hogy a madár Észak-Amerikából származhat. A
gyanút erősíti az előfordulás ideje is. Elképzelhető ugyanis, hogy a többi amerikai eredetű
réceféléhez (Anatidae) hasonlóan az Észak-Amerikából ősszel a nyugati szelek és az északatlanti ciklonok segítségével a nyugat-európai tengerpartokra érkező vad kanadai ludak ott át
is telelnek, majd tavasszal – miközben megindulnak észak felé – szétszélednek Európában, s
közülük egy példány a Kárpát-medence nyugati végébe is betévedt. Mindenesetre – bár a
körülmények arra utalnak – teljes bizonyossággal nem állíthatjuk, hogy ez a madár vad
eredetű, hiszen kis mérete ellenére azért mégiscsak származhat az európai költőpopulációból,
sőt akár fogságból szökött madár is lehet. E bizonytalanság miatt az adat D kategóriába került
elfogadásra.
További három D kategóriás adat is ismert (az adatokat lásd a 4.2.15. pontban), ezeknél
azonban nem az okozza a bizonytalanságot, hogy a madár vad eredetű-e vagy sem, hanem
éppen ellenkezőleg, a nyári előfordulás azt sejteti, hogy ezek a madarak valószínűleg
fogságból szököttek lehetnek, de lehetséges, hogy – az előfordulás szokatlan nyári időpontja
ellenére – mégis az európai populációból származnak.
Ismert továbbá néhány olyan előfordulási adat is, amelyek esetében az előfordulás helye
és ideje nagyon valószínűvé teszi, hogy ezek a példányok biztosan fogságból szökött madarak
(MOGYORÓSI, 1991). Ezek az adatok így csak E kategóriás minősítést kaphatnak, és a 4.2.15.
pontban sem szerepelnek. A fajnak néhány további el nem fogadott adata is ismert
(HADARICS, 1991).
A nílusi lúd (Alopochen aegyptiacus) eredeti elterjedési területe jelenleg Afrikára
korlátozódik. A 17. században telepítették be Afrikából Angliába, a 19. századra pedig már
kialakult a félvad állomány (VENEMA, 1997). 1988-ban kb. 400 példányt számláltak, főleg
Norfolk grófság területén (SUTHERLAND & ALLPORT, 1991), 1991-re az állomány
megháromszorozódott, kb. 900 példányra nőtt, ennek a nagy része (90%) továbbra is
Norfolkban található (DELANY, 1993a, 1993b). Az angliai költőállományt 1999-ben 85 párra,
2000-ben 127 párra, 2001-ben pedig 147 párra tették, de más becslések szerint az akár 300 pár
körüli is lehet (LEVER, 2005). Angliai elterjedési területe déli és nyugati irányban lassan
terjed.
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A holland állomány 1967-ben fogságból megszökött madarakra vezethető vissza.
Kezdetben lassan gyarapodott, de most már gyorsan nő, 1994-ben elérte az 1300 párat, és a
költőterület kiterjedése is növekszik (VENEMA, 1997), jelenleg az állományt 1400 párra
becsülik, amely ősszel a fiatal madarakkal együtt mintegy 6000 egyedet jelent. Belgiumban az
1990-es évek közepén 50-100 páros állomány volt (VENEMA, 1997), amely jelenleg már akár
150 párra is megemelkedhetett (LEVER, 2005). Már Franciaország északi részén is észlelték
költését (VENEMA, 1997). Németországban a költőpárok száma 200-400, a teljes állományt
pedig 1000 és 3000 egyed közöttire becsülik (LEVER, 2005). A faj európai elterjedésével
kapcsolatos érdekes jóslások is napvilágot láttak. Ezek szerint az elterjedési terület főleg
Franciaországban és Németországban tovább fog nőni déli és délkeleti irányban, 2015-re a
teljes európai állomány feltehetően eléri majd a 20 000 példányt, 2010-re Svájc, Ausztria és
Magyarország területén is stabil populációja alakulhat ki, amely aztán a Duna völgyében déli,
délkeleti irányban tovább terjed, és eléri Szerbiát (LEVER, 2005). Az állománynak feltehetően
Olaszországban lesz a telelőhelye.
A nílusi lúdnak hazánkban eddig tizenkettő elfogadott, illetve hitelesnek tekinthető
előfordulása ismert (az adatokat lásd a 2.4.17. pontban). Első adata 1993 januárjából
származik, ekkor Paks közelében láttak egy példányt (ZÖRÉNYI, 1993), és nem kizárt, hogy
ugyanez év áprilisában Aba mellett ugyanezt az egyedet észlelték. 2000. szeptember 21-én
Debrecen mellett egyszerre három madarat lőttek. 2002 augusztusában egy példányt figyeltek
meg a Mohácsi-szigeten (Riha-tó). 2004 augusztusában a Bősárkány melletti hansági élőhelyrekonstrukció területén észlelték. 2005 októberében Mohács közelében fogtak egy pédányt.
2006-ból meglehetősen sok előfordulása ismert: februárban Szabadszállás közelében láttak
két öreg példányt, áprilisban Harkakötöny közelében egy hétig tartózkodott két példány (ezek
valószínűleg azonosak lehettek a Szabadszállás mellett látott madarakkal), március közepétől
július közepéig pedig egy madarat figyeltek meg számos alkalommal Pusztaszer közelében,
amely szintén lehetett az előzőek egyike; augusztus végén a Hortobágyi-halastavon,
szeptember elején Csenger mellett a Szamoson, szeptember végén és október 22-től november
5-ig pedig a geszti Begécsi-víztárolón láttak egy példányt. Ezek az őszi adatok valószínűleg
ugyanarra a madárra vonatkoznak, de az sem lehetetlen, hogy a tavaszi madarak egyike került
még ősszel is több helyen szem elé.
A nílusi lúd adatait a Nomenclator Bizottság kezdetben csak D kategóriásnak minősítette,
csak később kerültek át C kategóriába, amit az indokolt, hogy az utóbbi években az európai
populáció annyira megerősödött, hogy nagyon valószínű, hogy a nálunk felbukkanó
példányok abból származhatnak. Ugyanakkor 2004. januári egri előfordulása továbbra is csak
D kategóriában szerepel, a megfigyelés időpontja és körülményei miatt ugyanis ebben az
esetben nagyobb az esélye annak, hogy a madár fogságból szökött példány lehet, de az
európai vadon költő populációból való származását sem lehet teljességgel kizárni.
A halcsontfarkú réce (Oxyura jamaicensis) eredetileg amerikai faj, Észak-Amerikában,
valamint Dél-Amerika nyugati részén elterjedt, az észak-amerikai populációk vonulók (DEL
HOYO et al., 1992).
A fajt az 1940-es években importálták először észak-amerikából (jamaicensis alfaj)
Nagy-Britanniába (HUGHES, 2000). Az első röpképes példányok a Wildfowl and Wetland
Trust slimbridge-i telepéről – ahol 1950-ben költött először sikeresen – szöktek meg 1952ben. Nagy-Britanniában először 1960-ban költött vadon. Az 1950-es és az 1960-as években
további kilencven példány szökését regisztrálták, 1973 óta viszont csak néhány szökés ismert,
bár a madárkereskedőknél és a díszrécetartóknál továbbra is gyakori fajnak számít (CLEMENT
& GANTLETT, 1993). Az 1990-es évek elejére angliai állománya elérte a 600 párt, a telelő
madarak számát pedig 3500 egyedre becsülték, az állománynövekedés évente 10%-os volt
(GANTLETT, 1993). Az 1990-es évek végén a brit populációt már 900 pár körülire és 4000
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példányra becsülték, az állománynövekedés ütemét pedig évi 15%-osnak találták (HUGHES,
2000).
Az európai kontinensen először 1965-ben észlelték Svédországban, 1993-ig több mint
hatszáz adata vált ismertté tizenkilenc nyugat-palearktikus – főleg észak- és nyugat-európai
országból, legtöbb előfordulása Franciaországból ismert. Az európai kontinensen először
1977-ben költött sikeresen Hollandiában, ahol a következő években is fészkelt. Költött 1988ban Franciaországban, 1991-ben Belgiumban, Írországban, és minden évben vannak
költőpárok (10-15 példány) Izlandon is (HUGHES, 1997), 2001-ben pedig már Németországban is sikeresen fészkelt (NIEHAUS, 2001). Az Európában megjelenő madarak nagyrészt
a terjeszkedő angol populációból származnak, de Németországban helyi gyűrűs szökött
madarakat is láttak (GANTLETT, 1993).
Kiemelkedő jelentőségű a halcsontfarkú réce megjelenése Spanyolországban. Első
spanyol adata 1983-ból származik, 1986-ban már fészkelt Andalúziában, a kékcsőrű réce
(Oxyura leucocephala) fő spanyolországi költőterületén. Előfordulási és fészkelési adatai –
nyilván az élőhelyigény hasonlósága miatt – főleg azokról a tavakról származnak, ahol a
kékcsőrű réce is költ. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy a két faj hibridizálódhat, ami a kékcsőrű
réce amúgy is veszélyeztetett populációinak a további leromlásával, és a végső soron a faj
kipusztulásával is járhat. Spanyolországban 1990-ben látták az első ilyen hibrid példányt
(URDIALES & PEREIRA, 1993). A kékcsőrű réce állományának a védelme érdekében
Spanyolországban 1992-ben elrendelték a halcsontfarkú récék és a hibridek kilövését, 1993ban egy ezzel foglalkozó konferencián (International Ruddy Duck Workshop, Arundel) pedig
felkérték az érintett európai országokat is, hogy próbálják meg a faj terjeszkedését megállítani
és visszaszorítani (GANTLETT, 1993). Számítások szerint a költési időszakban való vadászattal
a mintegy 4000 egyedet számláló brit populáció nagyságát tíz év alatt 50 példány alá lehetne
csökkenteni (HUGHES, 2000). E módszer ellen az állatvédők tiltakozhatnának, de tudni kell,
hogy a kíméletesebbnek tartott tojáslakkozás nehezebben kivitelezhető és kevésbé is hatásos.
A faj kékcsőrű récével való kereszteződése egyelőre szerencsére csak a Mediterrán térség
nyugati részén (Spanyolország, Portugália, Marokkó, Franciaország) ismert, e területeken a
természetvédelemmel foglalkozó szakemberek egyelőre kézben tartják a halcsontfarkú réce
állományát, de ha a halcsontfarkú réce terjeszkedése elérné az ázsiai kékcsőrűrécepopulációkat, akkor félő, hogy a szabályozás már lehetetlen lenne.
Az Európában fészkelő halcsontfarkú récék nem vonulók, de az északabbi területeken
költők ősszel és télen délebbre, enyhébb helyekre húzódnak.
Az Európában felbukkanó halcsontfarkú récék eredetét tekintve három lehetőség adódik.
A megfigyelt példányok vagy az európai (főleg angliai) elvadultan költő populációból
származnak (C kategória), vagy fogságból szököttek (E kategória), de nem kizárt, hogy
amerikai eredetűek (A kategória). Az utóbbi feltevésnek nagyon kicsi az esélye, és a
Spanyolországban lőtt madarak DNS-ujjlenyomat vizsgálata is azt mutatja, hogy a madarak
nem amerikai eredetűek. A gyűrűzések azt az eredményt adták, hogy a faj egyedei általában
nem mutatnak nagy elmozdulást, a visszajelentések zöme a gyűrűzés helyének közeléből való.
Az európai kontinensen való előfordulások hűen tükrözik a brit populáció növekedését: az
előfordulási adatok és a költési próbálkozások legtöbbje a Brit-szigetekhez közeli országokból
származik (HUGHES, 2000).
A halcsontfarkú récének hét magyarországi előfordulása ismert (az adatokat lásd a
4.2.24. pontban). Valamennyi előfordulás esetén valószínű a madarak európai vadon élő
populációból való származása (C kategória). Első előfordulása 1997. március 2-án volt a
Hortobágyi-halastavon (ZÖLD & EMRI, 2000). Azóta a nagykanizsai Miklósfai-halastavon, a
Kis-Balatonon, a tatai Öreg-tavon, a Hortobágyi-halastavon, a Biharugrai-halastavakon és az
egerszalóki Laskó-völgyi-víztárolón fordult elő. Előfordulásai során egy esetben (14%)
egyszerre két példányt láttak, hat alkalommal (86%) viszont magányos madarak mutatkoztak.
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A hét előfordulásból kettő (29%) a tavaszi vonulás időszakára, márciusra esik, öt (71%) pedig
az őszi, október-novemberi időszakra.
A mandarinréce (Aix galericulata) rendszeresen előfordul Magyarországon, de
előfordulásait eddig egytől egyig fogságból szökött madaraknak (E kategória) tekintették.
Igaz, hogy ez az egyik leggyakoribb díszrécefaj, de Európa számos országában már olyan
jelentős szabadon élő fészkelőállományai alakultak ki (LEVER, 1997), hogy a jövőben a hazai
adatok felülvizsgálata is várható, aminek következtében a faj, illetve egyes adatai
valószínűleg C, illetve bizonytalan esetben D kategóriába fognak kerülni, bár kétségtelen,
hogy fogságból szökött példányok (E kategória) is nagy valószínűséggel lehetnek a
megfigyelt madarak között. A Brit-szigeteken állományát 3500 pár körülire becsülik (LEVER,
1997), de fészkel Hollandiában (80 pár), Németországban (250-370 pár) és Ausztriában (1020 pár) is (LEVER, 2005)
Meg kell még említeni a szent íbiszt (Threskiornis aethiopicus), amelynek az utóbbi
években jelentős fészkelőtelepei alakultak ki Franciaországban (YÉSOU & CLERGEAU, 2005).
Az első példányokat az 1970-es években hozták be egy Bretagne déli partjain lévő
állatparkba, ahol gyorsan stabil költőállomány alakult ki, a madarak szabadon jártak ki a
környező vizes területekre, és 1990-ben már 150 pár költött a parkban. Az első szabad
természetben való fészkelést 1993-ban regisztrálták. Az utóbbi tíz évben Bretagne déli
partjain több fészkelőtelep is kialakult. A legnagyobb ottani telepet csak 2004-ben fedezték
fel, ott 2005-ben legalább 820 pár költött. A Franciaország atlanti partjain költő szent íbiszek
állományát 2005-ben 1100 párra becsülték, a teljes populáció nagyságát pedig 2500 és 3000
egyed közöttire teszik. Az 1980-as években egy dél-franciaországi, a Lion-öböl nyugati
partjai közelében fekvő állatkertbe is hoztak szent íbiszeket. Ezek a madarak az 1990-es évek
második felében kezdtek el feltünedezni a környező területeken, 2000-ben már nyolc pár
költött itt a szabad természetben. Ezen a telepen 2004-ben 75 pár, 2005-ben pedig már 105
pár fészkelt, az állomány teljes létszáma pedig már meghaladja a 250 példányt. A szent íbisz
1989 óta fészkel Olaszországban is, mégpedig a Pó felső folyása mentén, itt 2000-ben 26 pár
költött, a teljes állomány pedig száz egyed körüli; a környéken 2003-ban és 2004-ben két
újabb telepet is találtak.
A fajnak Magyarországon egyetlen előfordulása ismert, de a madarat fogságból szökött
példánynak tartják, ezért csak E kategóriában szerepel: 1997. november 26-án egy legyengült
példányt fogtak Zalaistvánd belterületén, a madár akkor már egy hete ott tartózkodott, és egy
réten, illetve a kertekben szedegetett. Mindenesetre abban az időben már voltak
Franciaországban és Olaszországban is szabadon fészkelő szent íbiszek, bár a madár
szelídsége továbbra is a fogságból való szökésre utal. A már jelentősnek mondható
franciaországi telepekről a jövőben biztos eljut egy-egy példány Közép-Európába is, egy
biztos, a faj franciaországi két populációját ma már önfenntartónak tekinthetjük.
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4.2. Az első nomenclator megjelenése óta hazánk mai
területén megjelent faunára új madárfajok előfordulási
adatai
Ebben a fejezetben rendszertani sorrendben és adatszerűen bemutatom azon madárfajok (és
alfajok) valamennyi adatát, amelyek az első nomenclator (CHERNEL, 1898) megjelenése óta
faunára nézve új fajként, illetve alfajként megjelentek Magyarországon.
A felsorolásban nem szerepelnek azok a madárfajok, amelyek ugyan 1898 után voltak új
fajok, de első megjelenésük óta a költőterület terjeszkedése következtében hazánkban
rendszeres vagy alkalmi fészkelő fajjá váltak – kis héja (Accipiter brevipes), balkáni gerle
(Streptopelia decaocto), balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus), szikipacsirta
(Calandrella brachydactyla), halvány geze (Hippolais pallida) –, illetve vonuláskor vagy
télen viszonylag rendszeresen mutatkoznak, így adataik egyesével való összegyűjtése
meglehetősen nehéz feladat lenne: apácalúd (Branta leucopsis), vörösnyakú lúd (Branta
ruficollis), pehelyréce (Somateria mollissima), sarkantyús sármány (Calcarius lapponicus).
Az itt következő adatok java része természetes úton hazánkba jutott, vad eredetű madarakra
vonatkozik (az előfordulás dátumától függően A vagy B kategória), de néhány esetben C, D
vagy E kategóriába tartozó adatok is felsorolásra kerülnek. A nem A vagy B kategóriába
tartozó előfordulásokat az adat előtt külön jelzem. Hivatkozásként minden olyan forrást is
megadok, ahol az adat önállóan publikálásra került (ha az adat önálló cikkben nem lett
publikálva, akkor többnyire a Nomenclator Bizottság valamelyik jelentésére vagy valamelyik
nomenclatorra található utalás).

4.2.1.

Jeges búvár
Gavia immer (BRÜNNICH, 1764)

1904. május 24., Makád, Duna, 1 juv. ♀ pld. (KEVE, 1960b);
1929. december 15., Balatonkenese, Balaton, 1 pld. (ŐRY, 1929);
1930. december 9., Dinnyés, 1 juv. ♀ pld. (Szűcs K.) (SCHMITT, 1931);
1935. január 11., Budapest, Duna, 1 juv. ♂ pld. (GRESCHIK, 1935);
1996. december 15., Nagyhegyes, Elepi-halastó, 1 juv. (1y) pld. (Szilágyi A.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
1999. január 6., Budapest, Duna, 1 imm. (3y) ♀ pld. (BANKOVICS & SÓS, 2004);
2004. június 6–7., Kiskunlacháza, bányató, 1 ad. pld. (Horváth G., Szabó Z., Ungi B. és
mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2006. november 25. – 2007. január 1., Szántód, Balaton, 1 juv. (1y) pld. (Kókay B.,
Laposa D. és mások) (VASUTA, 2006)*;
2006. december 22. – 2007. január 3., Pilismarót, Duna, 1 ad. pld. (Gránicz L., Forintos
N. és mások)*;
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4.2.2.

Vörhenyes gödény
Pelecanus rufescens GMELIN, 1789

D 2002. március 24., Ács, Rosta-rét, 1 ad. pld. (Szentirmai I., Argai S.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);

4.2.3.

Kínai üstökösgém
Ardeola bacchus (BONAPARTE, 1855)

D 2000. augusztus 14–23., Balmazújváros, Virágoskúti-halastó, 1 ad. ♀ pld. (Tar J.,
Ecsedi Z., Oláh J. és mások) (ECSEDI et al., 2000);

4.2.4.

Pásztorgém
Bubulcus ibis (LINNAEUS, 1758)

1931. július 29., Dinnyés, 3 pld. (Nagy L.) (NAGY, 1935);
1934. augusztus 11., Kölked, 3 pld. (Porgányi L.) (PORGÁNYI, 1935);
1959. június 12. – augusztus 13., Hódmezővásárhely, Sasér, 1 pld. (Schmidt E., Sterbetz
I., Csizmazia Gy.) (SCHMIDT & STERBETZ, 1962);
1960. június 23., Hódmezővásárhely, Sasér, 2 pld. (Sterbetz I.) (STERBETZ, 1964);
1961. június 10–11., Hódmezővásárhely, Sasér, 1 pld. (Murvay Á., Bécsi L., Schmidt
E., Sterbetz I.) (STERBETZ, 1964);
1962. június 6–10., Hódmezővásárhely, Sasér, 1 pld. (Sterbetz I., G. Creutz és mások)
(STERBETZ, 1964);
1964. június 10–11., Hódmezővásárhely, Sasér, 1 pld. (STERBETZ, 1974a);
E 1974. augusztus 25., Bajánsenye, 1pld. (Bulin I., Varga Z.) (SCHMIDT, 1978, 1979)*;
1976. augusztus 7., Hortobágy, Derzsi-erdő, 1 ad. pld. (Kovács G.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998a);
E 1978. május 27–28., Fertőrákos, üdülőtelep, 1 pld. (Kárpáti L.) (KÁRPÁTI, 1983)*;
E 1978. május 28., Dáka, 1 pld. (Ján M.)*;
1989. június 7–9., Balmazújváros, Nagy-szik, 1 ad. pld. (Ecsedi L., Tar J., Ecsedi Z. és
mások) (ECSEDI & SZONDI, 1990, 1993);
1996. június 9., Hortobágy, Akadémiai-halastó, 1 ad. pld. (Kovács G., Magyar G.,
Kovács G.) (KOVÁCS et al., 1998);
1997. július 7–9., Pálmonostora, Péteri-tó, 1 ad. pld. (Lendvai M., Pigniczki Cs. és
mások) (PIGNICZKI, 1999b);
1998. május 30., Hortobágy, Kungyörgy-telep, 1 imm. vagy subad. pld. (Zeke T.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2000);
1998. május 30–31., Fertőújlak, Borsodi-dűlő és Nyéki-szállás, 1 ad. pld. (J. Streese, M.
Timm, Hadarics T., Mogyorósi S., Váczi M.; J. Schwarz és mások) (HADARICS,
1999a);
1999. május 28., Balmazújváros, Kis-szeg, 7 ad. pld. (Tar J.) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 2001b);
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1999. szeptember 14. – október 3., Baks, Dong-ér, 2 ad. (szeptember 23-tól csak 1 ad.)
pld. (Nagy T., Domján A., Pigniczki Cs. és mások) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 2000);
2004. május 23., Apaj, régi halastavak, 1 pld. (Bankovics A., Katona I. és mások);
2004. május 26., Ópusztaszer, Rontó-szék, 1 pld. (Nagy T.);
2004. augusztus 14–19., Tömörkény, Csaj-tó, 1 ad. pld. (Domján A.; Berényi Zs., Fehér
F. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2005. augusztus 13. – szeptember 13., Makó-Rákos, Montág-puszta, 1 ad. pld.
(Mészáros Cs., Engi L. és mások);
2005. augusztus 13. – szeptember 24., Balmazújváros, Nagy-szik, 1 ad. pld. (Ecsedi Z.,
Harangi M., Nagy Gy., Oláh J., Tar J. és mások);
2006. május 10–15., Nagyiván, Kis-mező, 1 ad. pld. (Kovács G., Vasas A. és mások)
(KOVÁCS, 2006)*;
2006. május 14–20., Makó-Rákos, Montág-puszta, 1 ad. pld. (Mészáros Cs., Kókai K.,
Engi L., Beliczai K.)*;
2006. június 3–4., Apaj, Alsó-Szúnyog, 1 ad. pld. (D. Bastaja, Lendvai Cs. és mások);
2006. július 11. – szeptember 1., Tiszafüred-Kócsújfalu, Fekete-rét, 1 ad. pld. (Tar J.)
(KOVÁCS, 2006)*;
2006. szeptember 2–20., Tiszafüred-Kócsújfalu, Fekete-rét (Kis-Jusztus), 2 ad. pld.
(Abonyi O., Rottenhoffer I., Bárdos I., Szegedy I. és mások) (KOVÁCS, 2006)*;
2006. augusztus 25–30., Pusztaszer, Vesszős-szék, 1 ad. pld. (Nagy T.)*;

4.2.5.

Zátonykócsag
Egretta gularis (BOSC, 1792)

1964. augusztus 5., Biharugra, Biharugrai-halastavak, 1 ad. ♀ pld. (FÁBIÁN &
STERBETZ, 1966; MAGYAR & YÉSOU, 2000);

4.2.6.

Afrikai marabu
Leptoptilos crumeniferus (LESSON, 1831)

D 2002. május 25. – június 1., Csanytelek, Síróhegyi-halastó és Tömörkény, Csaj-tó, 1 ad.
pld. (Tajti L., Barkóczi Cs. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);

4.2.7.

Afrikai kanalasgém
Platalea alba SCOPOLI, 1786

D 2005. október 2–3., Tömörkény, Csaj-tó, 1 ad. pld. (Nagy T., Barkóczi Cs., Bede Á.,
Máté B. és mások);
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4.2.8.

Kis flamingó
Phoenicopterus minor GEOFFROY, 1798

D 1988. július 7–18., Fábiánsebestyén, Belső-dűlő, 1 ad. pld. (Bod P.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
D 2004. július 1., Hortobágy, Nagy-Vókonya, 1 ad. pld. (Ecsedi Z. és mások) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
D 2004. július 11–15., Dunatetétlen, Böddi-szék, 1 ad. pld. (Pigniczki Cs. és mások)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);

4.2.9.

Sujtásos fütyülőlúd
Dendrocygna bicolor (VIEILLOT, 1816)

D 2006. augusztus 17. – szeptember 2. és október 14–27., Hortobágy, Hortobágyi-halastó,
1 ad. pld. (Tar J., Ecsedi Z., Oláh J., Szilágyi A., Tihanyi G., Vasas A. és
mások)*;

4.2.10.

Kis hattyú
Cygnus columbianus (ORD, 1815)

1899. október 2., Kiskunfélegyháza, 1 pld. (KEVE, 1960b);
1975. december 16., Csányoszró, Fekete-víz, 1 ad. pld. (Pataki I.) (HARMAT, 1976,
1978);
1976. január, Tiszakécske, 1 ad. pld. (BANKOVICS, 1979);
1976. április 4–5., Lajosmizse, Palóc-tó, 2 ad. + 2 imm. (2y) pld. (Szulyovszky L.,
Bankovics A., Szenek Z.) (BANKOVICS, 1979);
1977. január 7–18., Vác és Sződliget, Duna, 2 pld. (Dénes J., Ott J.; Schmidt E., Bécsy
L., Haraszthy L.) (BANKOVICS, 1979);
1977. november 14–25., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 pld. (Fintha I., Aradi Cs. és
mások) (FINTHA, 1978);
1987. október 31., Balmazújváros, Virágoskúti-halastó, 1 ad. pld. (Ecsedi Z.) (ECSEDI,
1988);
1988. február 13–16., Fülöpszállás, Kelemen-szék, 1 ad. + 5 imm. (2y) pld. (Bankovics
A.; Boros E.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998b);
1991. október 24–26., Nagyhegyes, Elepi-halastó, 1 ad. pld. (Tar J.; Nagy Gy.) (ECSEDI
& SZONDI, 1993);
1994. december 10., Jászkarajenő, Karai-halastó, 2 ad. pld. (Vasuta G.) (VASUTA,
1995);
1994. december 13–28., Somlószőlős, 3 ad. + 2 imm. (1y) pld. (Kaufman G.; Vasuta G.)
(MAGYAR, 1997);
2001. február 25., Naszály, Ferencmajori-halastavak, 3 ad. + 1 imm. (2y) pld. (Szimuly
Gy., Szimuly A.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2002. március 3–11., Hortobágy, Fényesi-halastó, 2 ad. + 3 imm. (2y) pld. (Simay A.,
Simay A., Simay G.; Tar J. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
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2002. november 16. – december 14., Székesfehérvár, Vörösmarty-halastavak, 2 ad. + 4
juv. (1y) pld. (Staudinger I.; Hadarics T.; Schmidt A. és mások) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
2003. október 31. – december 21., Biharugra, Biharugrai-halastavak, 1 ad. pld. (Tőgye
J., Vasas A. és mások);
2003. november 23., Fonyódliget, Balaton, 2 ad. pld. (Lendvai Cs., Fodor A. és mások)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);
2004. január 5. – március 11., Sumony, Sumonyi-halastó, 2 ad. pld. (Ónodi M. és
mások);
2004. március 5–10., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 3 ad. pld. (Tar J., Szilágyi A.,
Oláh J. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2004. november 28–29., Székesfehérvár, Vörösmarty-halastavak, 2 ad. + 3 juv. (1y) pld.
(Fodor A., Bérdi G., Gyarmati G., Lázár B. és mások) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 2006c);
2005. január 8., Sumony, Sumonyi-halastó, 3 pld. (Madas K. és mások)*;
2005. október 23., Mikepércs, Tócó–Kösely menti víztároló, 2 ad. pld. (Pásti Cs.);
2005. december 13. – 2006. március 2., Geszt, Begécsi-víztároló, 1 ad. pld. (Seres N. és
mások);
2006. január 11., Biharugra, Biharugrai-halastavak, 1 ad. pld. (Pabar Z., Gebei L., Seres
N.)*;
2006. január 27–28., Tiszacsege, Csónakázótó, 1 ad. pld. (Tihanyi G., Tar J.);
2006. február 23., Cece és Rétszilas között, 1 ad. pld. (Pintér B., Verseczki N., Hegedűs
D., Steiner A.)*;
2006. március 19., Szabadszállás, Zab-szék, 1 ad. pld. (Kókay B., Hegedűs D., Laposa
D., Pigniczki Cs. és mások);
2006. március 25–28., Apaj, Alsó-Szúnyog, 1 ad. pld. (Takács Á. és mások);
2006. október 16., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 2 ad. + 1 juv. (1y) pld. (Tar J.)*;

4.2.11.

Vetési lúd johanseni alfaja
Anser fabalis johanseni DELACOUR, 1951

1957. október 13., Szeged, Fehér-tó, 1 pld. (Beretzk P.) (JOHANSEN, 1962);
1959. november 1., Szeged, Fehér-tó, 1 pld. (KEVE, 1984);

4.2.12.

Rövidcsőrű lúd
Anser brachyrhynchus Baillon, 1833

1940. január 20., Nagykanizsa, 1 imm. (2y) ♀ pld. (Barthos Gy.) (VASVÁRI, 1942);
1970. október 16., Balatonfenyves, Nagy-berek, 1 ♀ pld. (KEVE, 1984);
1979. április 4–12., Nagyiván, Sárga-gát, 2 pld. (Kovács G., Szabó L. V.) (KOVÁCS,
1984a);
1980. március 13., Kunmadaras, 8 pld. (Kovács G.) (KOVÁCS, 1983);
1982. április 18. – május 11., Kunmadaras, max. 81 pld. (Kovács G., Bodnár M., Csák
A.) (KOVÁCS, 1983);
1989. január 16., Süttő, Duna, 1 pld. (Sághy A.) (MUSICZ, 1990);
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1990. február 4., Nádudvar, Szelencés-puszta, 2 pld. (Konyhás S., Túri Zs.) (KONYHÁS
& KOVÁCS, 1990);
1990. április 14–20., Nagyiván, Mérges-ér, 14 pld. (Kovács G.) (KONYHÁS & KOVÁCS,
1990);
1992. február 22., Hortobágy, Nyírő-lapos, 22 pld. (Béke Cs., Szilágyi A., Tar J.)
(WALICZKY, 1993);
1993. február 8–11., Kis-Balaton, max. 6 pld. (Lelkes A., Futó E., Lakatos J.) (MAGYAR
& HADARICS, 1995);
1994. március 14., Nagyiván, Nagyiváni-puszta, 1 pld. (Kovács G.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998b);
2003. március 31. – április 1., Pusztaszer, Büdös-szék, 1 ad. pld. (Nagy T. és mások)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);
2006. október 23., Zalavár, Kis-Balaton, 1 ad. pld. (Cser Sz., Faragó Á., Gál Sz.,)*;
2006. november 1–12., Fertőújlak, Borsodi-dűlő, 1 ad. pld. (Tamás Á., László Cs.,
Pellinger A. és mások) (BENKE, 2006)*;

4.2.13.

Indiai lúd
Anser indicus (LATHAM, 1790)

D
D
D
E
C
C
C
C
C
C
C
E
C
C
C
C
C
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1935. augusztus 3., Aba, Felsőszentiván, 1 pld. (Stettner J.) (VASVÁRI, 1942);
1937. május 1., Harta, Állampuszta, 1 ♂ pld. (Csapó F.) (VASVÁRI, 1942);
1939. augusztus 2–7., Sárszentágota, 2 pld. (Boross P., Nagy L.) (BOROSS, 1943);
1992. augusztus 29. – szeptember 1., Fertőrákos, Fertő (Rákosi-öböl), 2 juv. (1y) pld.
(Molnár B.) (HADARICS, 2006);
1997. február 12–15., Fertőújlak, Borsodi-dűlő, 1 ad. pld. (Neuwirth N., Hadarics T.,
Pellinger A., Jánoska F., Winkler F.) (HADARICS, 2006);
1997. március 1., Fülöpszállás, Kelemen-szék, 1 ad. pld. (Kókay Sz. és mások)*;
1997. március 8–15., Dinnyés, Dinnyési-Fertő, 1 ad. pld. (Bajor Z., Bodor G. és
mások)*;
1997. december 13–17., Pusztaszer, Büdös-szék, 1 ad. pld. (Pigniczki Cs., Tajti L.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1999);
1998. szeptember 7. – október 2., Fertőújlak, Nyéki-szállás és Borsodi-dűlő, 1 ad. pld.
(Pellinger A., Laczik D., Hadarics T. és mások) (HADARICS, 2006);
1999. március 6., Dinnyés, 1 pld. (Bajor Z. és mások)*;
1999. november 6–7, Tömörkény, Csaj-tó, 1 ad. pld. (Domján A., Bod P., Bede Á. és
mások)*;
1999. május 16. – szeptember 28., Hortobágy, Virágoskúti-halastó, Máta-puszta,
Hortobágyi-halastó, Dinnyés-lapos és Meggyes-lapos, 1 ad. pld. (Szilágyi A.,
Varga L. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
1999. december 16., Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl), 1 ad. pld. (Zalai T.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001a);
1999. december 28–30., Zalavár, Kis-Balaton, 1 ad. pld. (Cser Sz., Faragó I. Cs., Gál
Sz.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001a);
2000. január 15., Rétszilas, Rétszilasi-halastavak, 1 ad. pld. (Kalotás Zs.) (KALOTÁS,
2002);
2000. november 1–19., Fertőújlak, élőhely-rekonstrukció, 1 ad. pld. (Pellinger A.,
Laczik D., Hadarics T., Kárpáti L. és mások) (HADARICS, 2006);
2000. november 14–25., Tata, Öreg-tó, 1 imm. (1y) pld. (Musicz L. és mások)*;

C 2002. október 18–23., Dinnyés, Dinnyési-Fertő, 1 ad. pld. (Fenyvesi L., Szász P. Zs. és
mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
C 2003. január 5., Tata, Öreg-tó, 1 ad. pld. (Musicz L., Pénzes L., Bátky K., Bátky G.)*;
C 2003. november 13., Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1 ad. pld. (F. Samwald)*;
C 2003. november 29., Tata, Öreg-tó, 1 ad. pld. (III. Tatai vadlúd Sokadalom
résztvevői)*;
C 2004. január 24., Tata, Öreg-tó, 1 pld. (Csonka P., Musicz L.)*;
C 2005. március 12., Tömörkény, Csaj-tó, 1 pld. (Domján A.);
C 2005. március 26., Dunatetétlen, Böddi-szék, 1 pld. (Pigniczki Cs.)*;
D 2005. június 21. – július 12., Hortobágy, Hortobágyi-halastó és Borsós, 1 pld. (Tar J.,
Szilágyi A.);
C 2006. március 11., Zalavár, Kis-Balaton, 1 ad. pld. (Cser Sz., Faragó Á., Talabér G.)*;

4.2.14.

Sarki lúd
Anser caerulescens (LINNAEUS, 1758)

D 1992. február 29. – március 2., Rétszilas, Rétszilasi-halastavak, 1 ad. (fehér
színváltozatú) pld. (Selmeczi Kovács Á., Horváth G. és mások) (SELMECZI
KOVÁCS, 1999);
D 1996. január 5–14., Fertőújlak, 1 ad. (fehér színváltozatú) pld. (Pellinger A., Antli I.,
Pintér Cs., Mogyorósi S., Hadarics T. (HADARICS et al., 1998);
D 1997. december 16., Tata, Öreg-tó, 1 imm. pld. (Musicz L.) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 1998c);
D 2005. március 13., Rétszilas, Rétszilasi-halastavak, 1 ad. (fehér színváltozatú) pld.
(Staudinger I., Kovács Z., Cserna Z.);
D 2005. március 18–24., Hajdúnánás és Hortobágy, Bivalyhalmi-halastó, 1 ad. (fehér
színváltozatú) pld. (Ecsedi Z., Nagy Gy., Tar J., Tihanyi G.);

4.2.15.

Kanadai lúd
Branta canadensis (LINNAEUS, 1758)

C 1997. február 7. – április 2., Fertőújlak, élőhely-rekonstrukció, 1 ad. ssp. canadensis
pld. (Neuwirth N. és mások) (HADARICS & NEUWIRTH, 1998);
C 1998. december 19., Zalavár, Kis-Balaton, 1 ad. pld. (Faragó I. Cs., Faragó Á., Gál Sz.)
(FARAGÓ & LELKES, 1999);
C 1998. december 27., Gutorfölde, 1 ad. pld. (Cser Sz., Horváth A.) (FARAGÓ & LELKES,
1999);
C 1999. március 6–17., Kis-Balaton, I. ütem és Balatonszentgyörgy, Felső-Föveny 1 ad.
pld. (Faragó I. Cs.; Lelkes A. és mások) (FARAGÓ & LELKES, 1999);
C 2000. november 25., Szabadszállás, Zab-szék, 1 ad. pld. (Kókay B.; Pigniczky Cs. és
mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001a);
D 2000. augusztus 23., Erdőfű, 1 ad. pld. (Csór S., Deme T., Kovács Gy., Schneidler V.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001a);
C 2002. február 23., Fertőújlak, Pap-rét, 1 ad. ssp. canadensis pld. (Pellinger A.)
(HADARICS, 2006)*;
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D 2002. március 1–10., Fertőújlak, Nyéki-szállás, 1 ad. pld. (Pellinger A., Vasas A. és
mások) (HADARICS, 2006);
C 2002. április 9. – május 7., Fertőújlak, 1 ad. pld. (Pellinger A., Hadarics T., Mogyorósi
S., Vasas A. és mások) (HADARICS, 2006)*;
C 2004. február 21., Zalavár, Kis-Balaton, 1 ad. pld. (Gál Sz., Talabér G.)*;
C 2005. január 15., Fülöpszállás, Kelemen-szék, 1 ad. pld. (Pigniczki Cs.);
C 2005. március 6., Hortobágy, Kungyörgy, 1 ad. pld. (Szilágyi A.)*;
C 2005. március 15–24., Zalavár és Balatonmagyaród, Kis-Balaton, 1 ad. pld. (Gál Sz.,
Faragó Á.; Lelkes A.);
C 2005. április 2., Fertőújlak, Nyéki-szállás, 1 ad. pld. (Kern R., Mazula A., Molnár Sz.,
Simay A., Simay G., Simay G., Tőgye J., Vasas A., Ványi R.);
D 2006. július 9., Fertőrákos, Fertő (Rákosi öböl), 1 ad. pld. (Mogyorósi S.)*;
D 2006. július 10–11., Fertőújlak, Borsodi-dűlő, 1 ad. pld. (Hadarics T., Horváth B.; Élő
G.)*;
C 2006. november 11–25., Geszt, Begécsi-víztároló és Biharugra, Biharugrai-halastavak,
1 ad. pld. (Vasas A., Molnár Sz., Simay G.; Gubicskó L., Seres N.; Durkó L.,
Hegyesi A.)*;
C 2006. december 11., Zalavár, Kis-Balaton, 1 pld. (Faragó Á., Gál Sz.)*;
C 2006. december 12., Sarród, Lászlómajor, 1 pld. (Pellinger A.)*;

4.2.16.

Örvös lúd hrota alfaja
Branta bernicla hrota (O. F. MÜLLER, 1776)

1941. november 11., Hortobágy, 1 imm. pld. (VÁSÁRHELYI, 1964);

4.2.17.

Nílusi lúd
Alopochen aegyptiacus (LINNAEUS, 1766)

C 1993. január 12–16., Paks, 1 pld. (ZÖRÉNYI, 1993);
C 1993. április 26., Aba, 1 ad. pld. (Csihar L., Szépe A., Pintérné Nagy E.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2000);
C 2000. szeptember 21., Debrecen, 3 ad. pld. (Tar A., Emri T.) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 2001b);
C 2002. augusztus 31., Homorúd, Riha-tó, 1 pld. (Kalocsa B., Tamás E. A.)*;
D 2004. január 26–27., Eger, Eger-patak, 1 ad. pld. (Fitala Cs., Kozma P.);
C 2004. augusztus 21., Bősárkány, Nyirkai-Hany, 1 ad. pld. (Kozma L., Musicz L.,
Riezing N.)*;
C 2005. október 9., Mohács, Szabadságpuszta, 1 pld. (Nagy T.)*;
C 2006. február 23., Szabadszállás, Nyúlványos, 2 ad. pld. (Pigniczki Cs., Pozderka G.)*;
C 2006. március 17. – július 21., Pusztaszer, Büdös-szék, Vesszős-szék és Dong-ér 1 ad.
pld. (Nagy T. és mások)*;
C 2006. április 15–21., Harkakötöny, Harkai-tó, max. 2 ad. pld. (Kiss T., Kiss P., Tamás
Á.)*;
C 2006. augusztus 26–27., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 ad. pld. (Borza S., Kecskés
J., Nagy L., Szilágyi A., Vasas A. és mások)*;
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C 2006. szeptember 9., Csenger, Szamos, 1 pld. (Nagy M.)*;
C 2006. szeptember 23. és október 22. – november 5., Geszt, Begécsi-víztároló, 1 pld.
(Vasas A. és mások)*;

4.2.18.

Zöldszárnyú réce
Anas carolinensis GMELIN, 1789

1998. április 17–19., Hortobágy, Karácsonyfoki-tó, 1 ad. ♂ pld. (Oláh J. és mások)
(OLÁH et al., 1998);

4.2.19.

Kékszárnyú réce
Anas discors LINNAEUS, 1766

2006. április 10–24., Fertőújlak, Cikes, 2 ad. ♂ pld. (Mogyorósi S., Hadarics T.,
Balaskó Zs. és mások);

4.2.20.

Örvös réce
Aythya collaris (DONOVAN, 1809)

2003. április 20–22., Sumony, Sumonyi-halastó, 1 ad. ♂ pld. (Molnár Z., Sós E.,
Molnár V. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);
2006. szeptember 17–19., Nagykanizsa, Miklósfai-halastavak, 1 ad. ♂ pld. (Gál Sz.,
Cser Sz., Faragó Á, Talabér G., Maros S. és mások)*;

4.2.21.

Búbos réce
Aythya affinis (EYTON, 1838)

2003. április 19–20., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 ad. ♂ pld. (Tar J. és mások)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);

4.2.22.

Steller-pehelyréce
Polysticta stelleri (PALLAS, 1769)

2002. január 12–13., Pilismarót, Duna, 1 ad. ♀ pld. (Laposa D.) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 2006a);
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4.2.23.

Csuklyás bukó
Mergus cucullatus LINNAEUS, 1758

D 2005. december 3. – január 8., Bősárkány, Nyirkai-Hany, 1 ad. ♂ pld. (D. Bastaja,
Fodor A., Lendvai Cs., Szűcs Cs. és mások);

4.2.24.

Halcsontfarkú réce
Oxyura jamaicensis (GMELIN, 1789)

C 1997. március 2., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 ad. ♂ pld. (Zöld B., Emri T.,
Mónus F., kardos G.) (ZÖLD & EMRI, 2000);
C 1998. november 8–9., Nagykanizsa, Miklósfai-halastavak, 1 imm. (1y) ♂ pld. (Faragó I.
Cs., Cser Sz., Horváth A.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2000);
C 1999. október 3., Zalavár, Kis-Balaton, 1 imm. (1y) ♂ pld. (Faragó I. Cs., Horváth A.,
Cser Sz.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001a);
C 1999. október 29. – november 2., Tata, Öreg-tó, 2 ad. nyugalmi ruhás ♂ vagy imm. (1y)
pld. (G. Gorman, G. Stone és mások; Csonka P.) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 2000);
C 2002. november 10., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 imm. (1y) vagy ♀ pld. (Bajor Z.
és társai; Tar J., Szilágyi A. és társaik) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
C 2003. november 2. – december 19., Biharugra, Biharugrai-halastavak, 1 ♀ vagy imm.
(1y) pld. (Vasas A., Forgách B., Tőgye J., Ecsedi Z. Oláh J., Széll A. és mások)*;
C 2004. március 31., Egerszalók, Laskó-völgyi-víztároló, 1 ad. ♂ pld. (Fitala Cs., Tóth L.,
Demeter I., Szabó A., Sali I.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);

4.2.25.

Dögkeselyű
Neophron percnopterus (LINNAEUS, 1758)

1936. június – augusztus 31., Bugac, 5 pld. (ANNÓK-SZABÓ, 1939);
1937. június 10., Bugac, 1 ad. + 1 juv. (1y) pld. (Annók-Szabó J.) (ANNÓK-SZABÓ,
1939);
1963. november, Bélmegyer, Fáspuszta, 1 pld. (Kovács P.) (KOVÁCS, 1966);
1972. május, Dévaványa, 1 ad. pld. (Darvas Zs.) (STERBETZ, 1974b);
1985. január 2–9., Baja, Koppány-sziget, 2 imm. pld. (Rékási J., Richnovszky A.,
Vancsura L. és mások) (RÉKÁSI & VANCSURA, 1985);
1985. július 10., Hortobágy, Máta, 1 ad. pld. (Világosi J., Fintha I.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
1987. június 15., Szilvásvárad, Pes-kő, 1 ad. pld. (Emri T., Győrösy T., Zeke T.)
(GYŐRÖSY et al., 1989);
1998. január, Dunaharaszti, 1 pld. (Jakab Á., Horváth Z., Bagyura J.) (BAGYURA,
1999);
D 2000. június 6., Hajós, Duna-völgyi-főcsatorna, 1 ad. pld. (Stefán L., Szalczer A.,
Szalczer B.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001a);
2003. május 19., Hortobágy, Borsós és Kónya, 1 subad. pld. (Ecsedi Z., Tar J. és
mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);
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2004. március 28., Nagykanizsa, Miklósfai-halastavak, 2 imm. (2y) pld. (Faragó Á. Gál
Sz.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2004. március 29., Pilisvörösvár és Piliscsaba között, 2 pld. (Tarján B., Horváth G.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2004. október 19., Kapuvár, 1 imm. pld. (Kozma L., Mihály R., Kovács M.) (KOZMA,
2006);
2005. május 3–4., Kunszentmiklós, Nagy-rét, 1 imm. (2y) pld. (Pigniczki Cs. és mások);

4.2.26.

Pusztai sas
Aquila nipalensis HODGSON, 1833

1929. május, Dunapentele, 1 imm. ♂ pld. (Simonyi N.) (VASVÁRI, 1939);
1952. május 12., Békéscsaba, Szentmiklós-puszta, 1 ♀ pld. (Blahut J.) (HANKÓ, 1955);
1993. május 7–8., Balmazújváros, Darassa-puszta, 1 imm. (2y) pld. (Tar J., Sándor I.,
Szilágyi A.) (MAGYAR & HADARICS, 1995);
1993. június 29. – szeptember 14., Balmazújváros, Darassa-puszta, 1 imm. (2y) pld. (Tar
J. és mások) (MAGYAR & HADARICS, 1995);
1994. augusztus 9–11., Hortobágy, Papegyháza, 1 imm. pld. (Tar J.) (MAGYAR, 1995);
1994. augusztus 20. – szeptember 28., Balmazújváros, Darassa-puszta és Tiszacsege,
Cserepes-puszta, 1 imm. (2y) pld. (Gyüre P., Seprényi A., Tar A., Zöld B. és
mások) (MAGYAR, 1995);
1995. május 1–2., Balmazújváros, Magdolna és május 28., Hortobágy, Borsós-rét, 1
imm. (4y) pld. (Ecsedi Z. és mások) (MAGYAR, 1997);
1995. július 3., Balmazújváros, Darassa-puszta, 1 subad. pld. (Konyhás S.) (MAGYAR,
1997);
1996. június 26. – július 6., Székkutas, Ficséri-puszta, 2 subad. pld. (Kotymán L.,
Baranyai A., Forgách B., Tóth I.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998b);
1997. június 18. – július 21., Hortobágy, Nagy-Vókonya, Papegyháza és Cserepespuszta, 1 imm. (3y) pld. (Ecsedi Z., L. Boon, Nagy Gy.; Tar J.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
1997. augusztus 14., Balmazújváros, Darassa-puszta, 1 imm. (3y) pld. (F. Bindrich, M.
Wegner) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1997. szeptember 26., Hortobágy, Cserepes-puszta, 1 imm. (4y) pld. (Ecsedi Z., Oláh J.,
Pigniczki Cs.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1999);
1997. október 12., Csanytelek, Síróhegyi-halastavak, 1 imm. pld. (Domján A., Tokody
B.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1998. július 2., Tiszacsege, Cserepes-puszta, 2 imm. (2y) pld. (Tar J.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
1998. augusztus 10–11., Balmazújváros, Darassa-puszta, 1 imm. (4y) pld. (Ecsedi Z.,
Tar J., Oláh J., L. Boon és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2001. május 2. – július közepe, Balmazújváros, Darassa-puszta és Bagota, 1 imm. (4y)
pld. (Ecsedi Z., N. Borrow, Tar J., Oláh J. és mások) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 2001b);
2001. május 9. – július közepe, Balmazújváros, Darassa-puszta, 1 imm. (3y) pld. (Tar J.,
Oláh J. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2001. május 21. – július közepe, Balmazújváros, Darassa-puszta, 1 imm. (4y) pld. (Oláh
J., Tar J. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);

167

2001. július 13., Hortobágy, Nagy-Vókonya, 1 imm. (4y) pld. (Tar J., Nagy Gy.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2002. július 5., Hortobágy, Pente-zug, 1 imm. (3y) pld. (Kovács G.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
2002. július 31., Komádi, Csébi-sziget, 1 imm. (4y) pld. (Vasas A., Tőgye J., Ványi R.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
2002. november 30., Tömörkény, Csaj-tó, 1 imm. (3y/4y) pld. (Domján A., Tokody B.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
2003. május 3., Nábrád, 1 imm. (3y) pld. (Vasas A. és mások) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 2006b);
2003. május 26., Sárrétudvari, 1 imm. (2y) ♂ pld. (Boruzs A., Ványi R., Vasas A., Kiss
R.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);
2003. július 2–28. Balmazújváros, Darassa-puszta, Szandalik és Kis-szeg, max. 5 imm.
pld. (Tar J., Ecsedi Z., Oláh J. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG,
2006b);
2004. április 6–9., Jászberény, Gyékényes-dűlő, 1 imm. (2y) pld. (Zalai T. és mások)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2004. szeptember 14., Bősárkány, Nyirkai-Hany, 1 ad. pld. (B. Blend) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);

4.2.27.

Héjasas
Hieraaetus fasciatus (VIEILLOT, 1822)

1906. szeptember eleje, Kajtorszentiván, 1 juv. (1y) ♂ pld. (NAGY, 1917);
1943. tavasz, Kevermes, 1 ad. ♂ pld. (Lipták J.) (HANKÓ, 1943);
1949. június 9., Szeged, Fehér-tó, 1 imm. pld. (Beretzk P.) (BERETZK, 1955);

4.2.28.

Eleonóra-sólyom
Falco eleonorae GENÉ, 1839

1968. augusztus 12., Bugac, 1 pld. (RAJNIK, 1979);
1987. szeptember 22., Kunmadaras, 1 pld. (KOVÁCS, 1988a);
2006. július 2., Kunpeszér, Hosszú-hát, 1 subad. pld. (Kókay B., Kókay Sz., I.
Sunzenauer);

4.2.29.

Kerecsensólyom cherrug alfaja
Falco cherrug cherrug GRAY, 1834

1929. november 18., Furta, Perespuszta, 1 ad. ♂ pld. (Papler J.) (VASVÁRI, 1935);
1956. február, Jászberény, 1 pld. (BÁSTYAI, 1957);
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4.2.30.

Kék fú
Porphyrio porphyrio (LINNAEUS, 1758)

E 1913. október, Hajós, 1 pld. (Bárándy A.) (BÁRÁNDY, 1913; KEVE-KLEINER, 1943b);
1967. október 15–22., Velence, Velencei-tó (Papkertek alja), 1 pld. (Antal Gy.)
(RADETZKY, 1977b);

4.2.31.

Csigaforgató ostralegus alfaja
Haematopus ostralegus ostralegus LINNAEUS, 1758

1933. szeptember 20., Fenékpuszta, 1 pld. (Haury A.) (KELLER, 1934, 1950);

4.2.32.

Ékfarkú lile
Charadrius vociferus LINNAEUS, 1758

1986. november 1. – december 30., Almásfüzitő, Duna, 1 pld. (Magyar G. és mások)
(MAGYAR, 1988);
1992. augusztus 16., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 pld. (P. A. F. Rasmussen)
(SZIMULY & RASMUSSEN, 1993);

4.2.33.

Sivatagi lile
Charadrius leschenaultii LESSON, 1826

1992. július 7–14., Fertőújlak, Nyéki-szállás, 1 ad. ♂ ssp. leschenaultii vagy ssp.
crassirostris pld. (Hadarics T., Pellinger A., Mogyorósi S., Molnár B., Neuwirth
N. és mások) (HADARICS & PELLINGER, 1993d, 1993e);
1997. május 24–25., Tömörkény, Csaj-tó és június 1–12., Szeged, Fehér-tó, 1 ♂ ssp.
columbinus pld. (Domján A., Ampovics Zs., Bánfi P., Halász N. és mások)
(DOMJÁN, 1997);

4.2.34.

Amerikai pettyeslile
Pluvialis dominica (P. L. S. MÜLLER, 1776)

2005. október 29. – november 16., Apaj, Ürbői-halastó, 1 juv. (1y) pld. (Fodor A.,
Lendvai Cs., Berényi Zs., Szűcs Cs. és mások);
2006. szeptember 12., Szabadszállás, Zab-szék, 1 ad. pld. (Pigniczki Cs.);
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4.2.35.

Ázsiai pettyeslile
Pluvialis fulva (GMELIN, 1789)

2000. május 14–15., Fertőújlak, Borsodi-dűlő, 1 ad. ♂ pld. (H. Spinler, Pellinger A.,
Mogyorósi S. és mások) (PELLINGER & MOGYORÓSI, 2001);

4.2.36.

Tüskés bíbic
Hoplopterus spinosus (LINNAEUS, 1758)

1993. október 17–24., Tömörkény, Csaj-tó és Csanytelek, Síróhegyi-halastó, 1 juv. (1y)
pld. (Domján A., Barkóczi Cs., Horváth Sz. és mások) (BARKÓCZI et al., 1994);

4.2.37.

Lilebíbic
Chettusia gregaria (PALLAS, 1771)

1900. szeptember 29., Tata-Tóváros, Naszály-dűlő, 1 pld. (MADARÁSZ, 1900; KEVE,
1955b);
1985. október 5., Hortobágy, Zám-puszta, 1 imm. (1y) pld. (Bankovics A., Zaják J.,
Kemény G.) (BANKOVICS, 2005)
1992. április 24–26., Fülöpszállás, Fehér-szék, 1 ad. pld. (Boros E., Molnár L., Horváth
G. és mások) (BOROS, 1992);
1992. október 9., Kunmadaras, Kunmadarasi-puszta, 1 ad. pld. (Kovács G.) (KOVÁCS,
1993b);
1996. október 6–12., Hajdúszoboszló, Angyalháza-puszta és november 1–6.,
Nagyhegyes, Elepi-halastó, 1 ad. pld. (Túri Zs.; Barkóczi Cs., Fodor A., Nagy T.,
Kókay Sz. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998b);
1997. május 18., Sarkad, 1 pld. (Marik P.) (MARIK, 1999);
2001. október 8–9., Polgár, Polgári-halastó, 1 juv. (1y) pld. (C. A. Balzari, Világosi J.;
Oláh J., Tar J. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2002. április 1–2., Fertőújlak, Nyéki-szállás, 1 ad. pld. (Szigeti B., Pellinger A.,
Hadarics T., Mogyorósi S. Molnár B.) (HADARICS, 2006);
2003. szeptember 20., Kunmadaras, Kunkápolnási-mocsár, 1 ad. pld. (Kovács G.)
(KOVÁCS, 2004);
2003. október 10., Hortobágy, Zám-puszta és Csécsi-halastó, 1 ad. pld. (Kovács G.,
Végvári Zs., Ecsedi Z., Tar J.) (KOVÁCS, 2004);
2003. október 13., Ecsegfalva, Kenderesszigeti-halastavak, 1 ad. pld. (Monoki Á.)
(MONOKI, 2003c);
2004. november 2., Sarród, Fertő (Madárvárta-öböl), 1 juv. (1y) pld. (Mogyorósi S.,
Pellinger A., Dorogman Cs.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2005. október 4–7., Hortobágy, Nagy-Vókonya, max. 2 juv. (1y) pld. (Oláh J., Tar J. és
mások);
2005. október 11–20., Balmazújváros, Virágoskúti-halastó, 1 juv. (1y) pld. (Simay G. és
mások);
2005. október 16., Apaj, Ürbői-halastavak, 2 juv. (1y) pld. (Lendvai Cs., Steiner A.,
Laposa D. és mások);
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2005. október 31. – november 1., Apaj és Kiskunlacháza, 1 juv. (1y) pld. (Szabó Z.,
Ungi B. és mások);
2006. október 10–11., Szabadszállás, Büdös-szék, 1 juv. (1y) pld. (Pigniczki Cs. és
mások);

4.2.38.

Fehérfarkú lilebíbic
Chettusia leucura (LICHTENSTEIN, 1823)

1975. május 23., Agárd, 1 pld. (Radetzky J., W. Semmler, A. Weber) (SEMMLER, 1975;
RADETZKY, 1975; SEMMLER & WEBER, 1976; RADETZKY, 1977a);
1987. november 15., Balmazújváros, Virágoskúti-halastó, 1 ad. pld. (Ecsedi Z., Szondi
L.) (ECSEDI & SZONDI, 1989);
1997. szeptember 25., Cserebökény, Veres Zoltán-puszta, 1 ad. pld. (Bod P.) (BOD,
1999);
1999. július 15., Dunatetétlen, Böddi-szék, 1 ad. pld. (Pigniczki Cs. és mások)
(PIGNICZKI, 1999a);
1999. augusztus 3–22., Akasztó, Akasztói-halastavak, 1 ad. pld. (Somorácz Gy., Fabó
F.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2000);
1999. augusztus 20–21., Kaba, cukorgyári ülepítők, 1 ad. pld. (Oláh J., vasas A., Ecsedi
Z., Szilágyi A. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001a);
2000. április 28. – május 9., Jászberény, Borsóhalmi-legelő, 1 ad. pld. (Fatér I., zalai T.
és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2000. május 14., Harta, Mikla-puszta, 1 ad. pld. (J. Wilson, Boros E. és mások) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001a);
2000. július 20., Fertőújlak, Borsodi-dűlő, 1 ad. pld. (Molnár B., Mogyorósi S.,
Pellinger A., Laczik D., Neuwirth N. és mások) (HADARICS, 2006);
2001. május 5–6., Nádudvar, Őzes, 1 ad. pld. (Végvári Zs., Tar J., Szilágyi A. és
mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2001. május 5–14., Apaj, új halastavak, max. 4 ad. pld. (Kókay B., Vasuta G., Berényi
Zs., Kókay Sz., Fodor A. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2001. május 13., Tömörkény, Dong-ér, 2 pld. (Tajti L.);
2001. július 21–25., Kaba, cukorgyári ülepítők, 1 ad. pld. (Ecsedi Z., Nagy Gy., Tar A.
és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);

4.2.39.

Kis partfutó
Calidris pusilla (LINNAEUS, 1766)

2002. május 4–8., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 ad. pld. (Oláh J., Tar J. és mások)
(OLÁH & TAR, 2003);
2005. november 1–8, Apaj, Ürbői-halastavak, 1 juv. (1y) pld. (Lendvai Cs., Hegedűs D.,
Fodor A., Ungi B., Horváth G., Kókay B. és mások);
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4.2.40.

Bonaparte-partfutó
Calidris fuscicollis (VIEILLOT, 1819)

1997. május 18–24., Dunatetétlen, Sós-éri-puszta, 1 ad. pld. (Boros E., Berdó J., Oroszi
Z. és mások) (BOROS, 1997);
2000. augusztus 29. – szeptember 6., Körmösdpuszta, Körmösdpusztai-víztároló, 1 ad.
pld. (Vasas A. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2002. július 13., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 ad. pld. (Ecsedi Z., Oláh J.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
2004. május 9–10., Fertőújlak, Borsodi-dűlő, 1 ad. pld. (H. Spinler, Pellinger A.,
Dorogman Cs.);

4.2.41.

Baird-partfutó
Calidris bairdii (COUES, 1861)

2004. október 8–16., Apaj, Ürbői-halastavak, 1 juv. (1y) pld. (Kókay B., Horváth G.,
Hegedűs D., Laposa D. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2005. szeptember 16., Kunhegyes, Telekhalmi-halastavak, 1 juv. (1y) pld. (Zalai T. és
mások);

4.2.42.

Vándorpartfutó
Calidris melanotos (VIEILLOT, 1819)

1987. szeptember 27. – október 1., Szabadszállás, Kis-rét, 1 juv. (1y) pld. (Schmidt A.,
Sós E. és mások) (SCHMIDT & SÓS, 1988);
1988. szeptember 8., Hortobágy, Fényesi-halastó, 1 juv. (1y) pld. (Kovács G.) (KOVÁCS,
1991a);
1991. október 6–7., Nagyhegyes, Elepi-halastó, 1 juv. (1y) pld. (Ecsedi Z., Tar J.)
(ECSEDI & SZONDI, 1993);
1993. július 17–21., Hortobágy, Csécsi-halastó, 1 ad. pld. (G. Vergauwen, J. van
Wyhberghe és mások) (ECSEDI, 1993b);
1993. szeptember 12–14., Naszály, Ferencmajori-halastó, 3 juv. (1y) pld. (Szimuly Gy.,
Musicz L. és mások) (SZIMULY, 1993b, 1994);
1994. szeptember 11., Szarvas, Iskolaföldi-halastó, 1 juv. (1y) pld. (Oláh J.) (OLÁH,
1994);
1996. szeptember 15–22., Fertőújlak, Borsodi-dűlő, 1 juv. (1y) pld. (A. Grüll, M.
Riesing, Pellinger A., Hadarics T., Neuwirth N., O. Samwald és mások)
(HADARICS, 2006);
1996. szeptember 18., Tiszacsege, Kis-Kecskés, 1 pld. (Tar J.) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 1998b);
1998. szeptember 21–22., Geszt, Begécsi-víztároló, 1 juv. (1y) pld. (Zalai T., Kern R. és
mások) (ZALAI & VASAS, 1999a);
1999. szeptember 13–14., Hevesvezekény, Rakottyás, 1 juv. (1y) pld. (Zalai T., Borbáth
P. és mások) (ZALAI et al., 2000);
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1999. szeptember 28. – október 2., Kisújszállás, Csivag-halastó, 1 juv. (1y) pld. (Zalai
T., Vasas A. és mások) (ZALAI et al., 2000);
1999. október 9–11., Fertőújlak, Nyéki-szállás, 1 juv. (1y) ♂ + 1 juv. (1y) ♀ pld.
(Szimuly Gy., Pellinger A., Laczik D., Hadarics T., Mogyorósi S.) (HADARICS,
2006);
1999. október 13–15., Balmazújváros, Magdolna, 1 juv. (1y) pld. (Szilágyi A., Oláh J.,
Ecsedi Z., Tar J. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
1999. október 16., Tiszanána, Legelő-dűlő, 1 juv. (1y) pld. (Zalai T.) (ZALAI et al.,
2000);
1999. október 16–27., Fertőújlak, Borsodi-dűlő, 1 juv. (1y) pld. (Pellinger A., Hadarics
T., Riezing N.) (HADARICS, 2006);
1999. október 25–26., Fertőújlak, Borsodi-dűlő, 1 juv. (1y) pld. (Pellinger A., Hadarics
T.; J. Laber) (HADARICS, 2006);
1999. október 26., Tiszanána, Legelő-dűlő, 1 juv. (1y) pld. (Borbáth P.) (ZALAI et al.,
2000);
2000. szeptember 2., Nagyhegyes, Elepi-halastó, 1 ad. pld. (Végvári Zs.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2000. október 24. – november 20., Szeged, Fehér-tó, 1 juv. (1y) pld. (Nagy T., Mészáros
Cs. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2001. szeptember 10–11., Balmazújváros, Virágoskúti-halastó, 1 juv. (1y) pld. (Tar J.,
Oláh J., Ecsedi Z., Szilágyi A.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2001. szeptember 16–18., Rétszilas, Rétszilasi-halastavak, 1 juv. (1y) pld. (Schmidt A.,
Kővári I., Szigeti B., Vasuta G. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG,
2001b);
2003. szeptember 4., Zalaszabar, Kis-Balaton (I. ütem), 1 pld. (Faragó Á., Cser Sz., Gál
Sz.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);
2003. szeptember. 14–21., Dinnyés, Dinnyési-Fertő, 1 juv. (1y) pld. (Lendvai Cs.,
Berényi Zs., Hegedűs D. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);
2003. szeptember 16., Fertőújlak, Nyéki-szállás, 1 juv. (1y) pld. (Hadarics T.,
Dorogman Cs., Pellinger A., Mogyorósi S., Ambrus A.) (HADARICS, 2006);
2003. szeptember 22–23., Balmazújváros, Virágoskúti-halastó, 1 juv. (1y) pld. (Simay
G., Ambach F., Fajcsák B. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);
2003. szeptember 23., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 juv. (1y) pld. (Tihanyi G., Tar
J. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);
2003. szeptember 26. – október 5., Apaj, új halastavak, 1 juv. (1y) pld. (Steiner A.,
Horváth G., Berényi Zs., Lendvai Cs. és mások);
2003. szeptember 27., Kaba, cukorgyári ülepítők, 2 juv. (1y) pld. (Emri T., Gyüre P.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);
2003. október 6., Fonyódliget, Balaton, 1 juv. (1y) pld. (Horváth G.);
2004. április 30., Egyek, Fekete-rét (Zoller-lapos), 1 ad. pld. (Oláh J., Simay A., Simay
G., Tihanyi G., Lukács B.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2004. május 12., Szeged, Fehér-tó, 1 pld. (Tokody B., Domján A., Szentirmai I.);
2004. június 14., Hortobágy, Gyökérkúti-halastó, 1 ad. pld. (Tar J.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2004. július 19., Szeged, Szegedi-Fertő, 1 ad. pld. (Mészáros Cs.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2004. augusztus 6., Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1 ad. pld. (Pellinger A., Ferenczi M.,
Makk K., Hadarics T., Molnár B.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2005. szeptember 16–26., Kunhegyes, Telekhalmi-halastavak, 2 juv. (1y) pld. (Zalai T.,
Tar J., Fatér I., Rimóczi Á., Gődér R. és mások);
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2005. október 2–3., Apaj, Ürbői-halastavak, 1 juv. (1y) pld. (Kókay B., Lendvai Cs., D.
Bastaja és mások);
2005. október 14., Apaj, Ürbői-halastavak, 1 juv. (1y) pld. (Hegedűs D., Fodor A.,
Szűcs Cs.);
2006. szeptember 2–3., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 juv. (1y) pld. (Oláh J., Tar J.,
Zalai T., Horváth G., Kóta A., Selmeczi Kovács Á.);
2006. szeptember 7., Nagyhegyes, Elepi-halastó, 1 juv. (1y) pld. (Szilágyi A., Vasuta
G.)*;
2006. szeptember 14–26., Dunatetétlen, Böddi-szék, 1 juv. (1y) pld. (Szél L., Pigniczki
Cs., Németh Á. és mások);
2006. szeptember 15–30., Fertőújlak, Borsodi-dűlő, max. 2 juv. (1y) pld. (Pellinger A.,
Ferenczi M., Tamás Á., Hadarics T., Mogyorósi S. és mások)*;
2006. szeptember 20. – október 8., Apaj, Ürbői-halastavak, 1 juv. (1y) pld. (Fodor A.,
Hegedűs D., Vadász Cs. és mások)*;
2006. október 13., Hatvan, cukorgyári ülepítők, 1 juv. (1y) pld. (Pintér B., Verseczki
N.)*;

4.2.43.

Töcspartfutó
Micropalama himantopus (BONAPARTE, 1826)

2006. július 13–15., Hajdúszoboszló, Ős-Kösely, 1 ad. pld. (Szilágyi A. és mások);

4.2.44.

Cankópartfutó
Tryngites subruficollis (VIEILLOT, 1819)

1993. október 10–22., Nádudvar, Szelencés-puszta és Hajdúszoboszló, Angyalházapuszta, 1 juv. (1y) pld. (Konyhás S., Rácz A., Kállay Gy., Kovács G., I. Hepburn)
(KONYHÁS, 1993, 1994);
1995. augusztus 16–18., Pély, Hatrongyosi-libanevelő, 1 ad. pld. (Borbáth P. és mások)
(BORBÁTH, 1996);
1999. október 2–8., Dunatetétlen, Böddi-szék, 1 juv. (1y) pld. (Pigniczki Cs. és mások)
(PIGNICZKI, 2000);
2004. szeptember 25. – október 7., Apaj, Ürbői-halastavak, 1 juv. (1y) pld. (Berényi Zs.,
Lendvai Cs. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2005. november 18–19., Dunatetétlen, Böddi-szék, 1 juv. (1y) pld. (Pigniczki Cs. és
mások);
2006. szeptember 25. – október 2., Nádudvar, Borzasi-halastó, 1 juv. (1y) pld. (Ecsedi
Z. és mások)*;
2006. október 15–26., Apaj, Ürbői-halastavak, max. 2 juv. (1y) pld. (Kókay Sz. és
mások)*;
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4.2.45.

Hosszúcsőrű cankógoda
Limnodromus scolopaceus (SAY, 1823)

1995. április 30. – május 1., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 ad. pld. (Zeke T., Zöld
B., Ecsedi Z. és mások) (MAGYAR, 1997);

4.2.46.

Sárgalábú cankó
Tringa flavipes (GMELIN, 1789)

1959. szeptember 12., Fülöpháza, Szívós-szék, 1 pld. (Gorzó Gy.) (GORZÓ, 1964);
1990. június 26., Szeged, Szegedi-Fertő, 1 ad. pld. (Nagy T., Veprik R.) (NAGY, 1993);
2006. október 11–21., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 juv. (1y) pld. (Tar J. és mások);

4.2.47.

Terekcankó
Xenus cinereus (GÜLDENSTÄDT, 1775)

1934. szeptember 3., Bicske, 1 ♀ pld. (Horváth J.) (HORVÁTH, 1935);
1936. szeptember 15., Szeged, Fehér-tó, 1 pld. (Beretzk P.) (BERETZK, 1943, 1950);
1941. szeptember 11., Zamárdi, 1 pld. (KEVE, 1984);
1947. szeptember 8., Hortobágy, 1 ♂ pld. (Nagy L.) (NAGY, 1950);
1969. szeptember 7–13., Hortobágy, Nyírő-lapos, 1 pld. (Endes M.) (ENDES, 1975b);
1982. november 6., Hortobágy, Csécsi-halastó, 1 pld. (Kovács G.) (KOVÁCS, 1984b);
1986. július 21–25., Hortobágy, Akadémiai-halastó, 1 ad. pld. (Győrösy T., Zeke T.,
Baranyi R.) (SZIMULY, 1992b);
1988. május 22–25., Szeged, Szegedi-Fertő, 1 ad. pld. (Tokody B., Nagy T., Réti Szabó
G., Szigeti B., Sós E. és mások) (NAGY & TOKODY, 1990);
1991. május 28–29., Szeged, Szegedi-Fertő, 1 ad. pld. (Nagy T., Horváth Sz., Veprik
R.) (SZIMULY, 1992b);
1991. május 29., Hortobágy, Csécsi-halastó, 1 imm. (2y) pld. (Zeke T.) (SZIMULY,
1992b);
1991. szeptember 2., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Nagy T.) (SZIMULY, 1992a);
1992. május 8., Tiszasüly, 1 ad. pld. (Gődér R., Szilágyi A.) (SZIMULY, 1993a);
1992. augusztus 13–17., Hortobágy, Hortobágyi-halastó és Akadémiai-halastó, 1 juv.
(1y) pld. (Seprényi A., Tar A., Zöld B., Gyüre P.) (TAR, 1993);
1993. május 15., Tiszasüly, Tamásháti-halastó, 1 ad. pld. (Rimóczi Á., Germán P.,
Gődér R.) (GŐDÉR et al., 1993);
1993. május, Fertőújlak, Nyéki-szállás, 1 pld. (M. Sattler) (HADARICS, 1999b);
1993. szeptember 17., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 ad. pld. (Zöld B., Gál A.)
(ZÖLD, 1994);
1993. október 24., Csanytelek, Síróhegyi-halastavak, 1 juv. (1y) pld. (Barkóczi Cs.,
Domján A., Jóna L., Vasuta G.) (DOMJÁN et al., 1994);
1994. május 6–7., Hortobágy, Borsósi-víztároló, 1 ad. pld. (Ecsedi L., Ecsedi Z.)
(MAGYAR, 1995);
1994. május 25., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 ad. pld. (Szilágyi A., Gődér R.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2000);
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1994. szeptember 1–2., Hortobágy, Karácsony-fok, 1 juv. (1y) pld. (Ecsedi L., Ecsedi
Z., Tar J.) (MAGYAR, 1995);
1995. június 12., Szeged, Szegedi-Fertő, 1 ad. pld. (Mészáros Cs.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998b);
1995. június 19., Hódmezővásárhely, Bábicki-gödör, 1 pld. (Kotymán L.) (MAGYAR,
1997);
1996. május 10., Balmazújváros, Virágoskúti-halastó, 1 ad. pld. (Szilágyi A., Ecsedi Z.,
Szondi L., N. Toxler és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2000);
1996. május 22., Szeged, Szegedi-Fertő, 1 ad. pld. (Mészáros Cs.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998b);
1997. május 17., Balmazújváros, Nagy-szik, 1 ad. pld. (Zöld B., Emri T.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1997. augusztus 2., Hajdúsámson-Martinka, Sámsoni-legelő, 1 ad. pld. (Seprényi A.);
1997. augusztus 27., Nagykanizsa, Miklósfai-halastavak, 1 juv. (1y) pld. (Dóczi I.,
Németh N.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1997. október 12., Nagyhegyes, Elepi-halastó, 1 ad. pld. (Oláh J. és mások) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1999);
1999. május 17., Fertőújlak, Nyéki-szállás, 1 ad. pld. (Pellinger A., Laczik D.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2000);
1999. május 22., Körmösdpuszta, Körmösdpusztai-víztároló, 1 ad. pld. (Zalai T., Vasas
A., Oláh J. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2000);
1999. május 30. – június 3., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 ad. pld. (Végvári Zs.,
Szemadám Gy. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2000);
1999. június 12–13., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Mészáros Cs., Domján A.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2000);
1999. szeptember 4–7., Tömörkény, Csaj-tó, 1 ad. pld. (Barkóczi Cs. és mások);
1999. szeptember 5–7., Szeged, Fehér-tó, 1 juv. (1y) pld. (Nagy T., Barkóczi Cs., Kókai
K., Kasza F. és mások);
2000. május 13., Körmösdpuszta, Körmösdpusztai-víztároló, 1 ad. pld. (Demeter L.,
Vasas A.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001a);
2000. május 17., Abádszalók, Meleghtanyai-ülepítők, 2 ad. pld. (Zalai T., Germán P.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001a);
2000. május 20–21., Hortobágy, Fényesi-halastó, 2 ad. pld. (Szilágyi A., Oláh J. és
mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2000. június 28., Kaba, cukorgyári ülepítők, 1 pld. (Futó R.) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 2001a);
2001. április 10., Hortobágy, Csécsi-halastó, 1 ad. pld. (Kovács G.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2001. május 13., Szeged, Szegedi-Fertő, 2 ad. pld. (Kókai K., Nagy T.);
2001. május 17–20., Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszlói-halastavó, 2 ad. pld. (Oláh J.,
Nagy T. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2001. május 26., Fertőújlak, Borsodi-dűlő, 2 ad. pld. (Hadarics T., Pellinger A.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2001. szeptember 1., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 ad. pld. (Csonka P., Oláh J.,
Weszelinov O., Ecsedi Z. nagy T. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG,
2001b);
2002. április 25., Polgár, Polgári-halastó, 1 ad. pld. (Tar J., Gazdag I.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
2002. május 2., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 ad. pld. (Nagy T.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
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2002. május 11., Szeged, Szegedi-Fertő, 1 ad. pld. (Domján A., Engi L.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
2002. május 17., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 ad. pld. (Kókay Sz., T. Hawkins,
Oláh J. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
2002. május 21–22., Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszlói-halastó, 1 ad. pld. (Ecsedi Z.,
Tar J. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
2002. június 27., Geszt, Begécsi-víztároló, 1 ad. pld. (Ványi R.);
2002. július 24., Fertőrákos, Fertő (Püspök-tó), 1 ad. pld. (Molnár B., Mogyorósi S.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
2003. április 23–24., Bogács, Bogácsi-víztároló, 1 ad. pld. (Seres N.);
2003. április 28–29., Balmazújváros, Virágoskúti-halastó, 1 ad. pld. (Ecsedi Z., Oláh J.;
Simay G.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);
2004. május 21., Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszlói-halastó, 1 ad. pld. (Oláh J., Simay
A., Simay G.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2004. május 22., Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszlói-halastó, 1 ad. pld. (Oláh J. és
mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2004. augusztus 1–5., Nagyhegyes, Elepi-halastó, 1 ad. pld. (Ecsedi Z., Oláh J., Tar J.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2004. augusztus 12–15., Kaba, cukorgyári ülepítők, 1 ad. pld. (Simay G. és mások)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2005. május 15., Folyás, Bivalyhalmi-halastó, 1 ad. pld. (Fodor A., D. Bastaja, Szűcs
Cs.);
2005. augusztus 18–26., Hortobágy, Derzsi- és Fényesi-halastó, 1 ad. pld. (Oláh J. és
mások);
2006. június 1–2., Pusztaszer, Büdös-szék, 1 pld. (Nagy T.)*;

4.2.48.

Wilson-víztaposó
Phalaropus tricolor (VIEILLOT, 1819)

2005. október 21–22., Balatonszentgyörgy, 1 juv. (1y) pld. (Gál Sz., Faragó Á. és
mások);

4.2.49.

Laposcsőrű víztaposó
Phalaropus fulicarius (LINNAEUS, 1758)

1925. ősz, Hortobágy, 1 pld. (NAGY, 1935);
1931. október 15., Mohács, 1 ad. ♀ pld. (VASVÁRI, 1942);
1936. május 10., Szeged, Fehér-tó, 1 ♂ pld. (Beretzk P.) (BERETZK, 1943);
1937. április, Szeged, Fehér-tó, 1 pld. (Beretzk P.) (BERETZK, 1950);
1938. március 20., Szeged, Fehér-tó, 1 pld. (Beretzk P.) (BERETZK, 1943);
1938. augusztus 17., Sárszentágota, Sós-tó, 1 ad. pld. (Boross P.) (BOROSS, 1943);
1942. október-november, Hortobágy, 1 pld. (Vasvári M.) (SÁGHY, 1966);
1976. július 13–14., Fülöpszállás, Kelemen-szék, 1 ad. pld. (Gombos Z.) (BANKOVICS et
al., 1984);
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1986. május 31. – június 7., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 ad. ♂ pld. (Győrösy T.,
Emri T., Zeke T., Baranyi R., Végvári Zs.) (ZEKE et al., 1986);
1988. május 21–24., Szeged, Szegedi-Fertő, 1 imm. (2y) pld. (Kármán B., Nagy T., Réti
Szabó G., Szigeti B., Sós E., Tokody B. és mások) (NAGY & TOKODY, 1990);
1989. május 5., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 imm. (2y) pld. (Zeke T.) (ZEKE,
1990);
1989. május 21., Sárkeresztúr, Sárkány-tó, 1 ad. pld. (Halmosi J., Hollósi Z.)
(WALICZKY, 1993);
1996. július 19. – október 1., Hortobágy, Hortobágyi-halastó 1 ad. pld. (A. Renaudier,
F. le Gouis, Tar J., Kókay Sz. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG,
1998b);
1999. szeptember 9., Geszt, Begécsi-víztároló, 1 juv. (1y) pld. (Vasas A., Ecsedi Z.,
Oláh J., Szilágyi A.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2000);
1999. szeptember 10–11., Balmazújváros, Virágoskúti-halastó, 1 juv. (1y) pld. (Ecsedi
Z., Oláh J. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001a);
2000. május 20–23., Kaba, cukorgyári ülepítők, 1 ad. ♀ pld. (Emri T., Seprényi A., Tar
A. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001a);
2000. szeptember 30. – október 1., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 juv. (1y) pld.
(Papp G., Oláh J. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2002. július 4–5., Fertőújlak, Nyéki-szállás, 1 ad. ♂ pld. (Pellinger A., Molnár B.,
Neuwirth N. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
2002. november 17., Keszthely, Balaton, 1 juv. (1y) pld. (Vasuta G., Kocsis K.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
2003. május 19–21., Tömörkény, Csaj-tó, 1 ad. ♂ pld. (Nagy T., Tokody B., Pigniczki
Cs.);
2004. augusztus 7. – szeptember 5., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 ad. pld. (Gyüre P.
és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2004. október 16–17., Mikepércs, Tócó-Kösely menti víztároló, 1 juv. (1y) pld. (Pásti
Cs., Emri T., Zöld B.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2005. október 7., Pusztaszer, Büdös-szék, 1 juv. (1y) pld. (Nagy T., Tajti L., Gyarmati
G., Lázár B.);
2005. október 13–16., Hatvan, cukorgyári ülepítők, 1 juv. (1y) pld. (Kiss D.; Verseczki
N., Pintér B.);
2005. november 19–22., Apaj, Ürbői-halastavak, 1 juv. (1y) pld. (Ungi B.,
Krukenberger T. és mások);
2006. május 22. – június 17., Abádszalók, Meleghtanyai-ülepítők, 1 ad. ♂ pld. (Zalai T.
és mások);
2006. november 30., Szántód, Balaton, 1 pld. (Illés G., Pálinkás A., Szatori J., Krausz
A.)*;

4.2.50.

Nagy halfarkas
Stercorarius skua (BRÜNNICH, 1764)

1959. augusztus 17., Balatonfüred, Balaton, 1 pld. (BALÁT, 1962);
1963. szeptember 29., Miklósfa, Móriczhelyi-halastó, 1 juv. (1y) ♀ pld. (Borbély J.)
(PÁTKAI, 1966);
1988. augusztus 7–30., Fenékpuszta és Balatonfenyves, Balaton, 1 imm. (2y) pld. (Palkó
S., Dedinszky J., Darázsi Zs.; Szöcs B.) (BANKOVICS, 1992);
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1993. szeptember 25., Keszthely, Balaton, 1 juv. (1y) ♀ pld. (Papp J.) (SOLTI, 1995a);
1996. október 25., Dinnyés, Dinnyési-Fertő, 1 imm. pld. (G. Gorman, D. Haddy és
mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998b);
1997. november 2., Fertő, Madárvárta-öböl, 1 juv. (1y) pld. (Mogyorósi S., Molnár B.)
(MOGYORÓSI & MOLNÁR, 1998);
2004. szeptember 4–5., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Kókai K. és mások) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2005. október 25–26., Fülöpszállás, Kelemen-szék, 1 ad. pld. (Szalczer A., Szalczer B.
és mások);
2005. október 31., Fonyód, Balaton, 1 pld. (Bánfi P.);
2005. december 23–24., Kiskunlacháza, bányató, 1 pld. (P. Mandzak és mások);
2006. január 12., Verőce, Duna, 1 pld. (Selmeczi Kovács Á.);
2006. január 13., Esztergom, Duna, 1 pld. (Fehér F.);
2006. január 15., Almásfüzitő, Duna, 1 pld. (Musicz L.);
2006. január 29., Szántód, Balaton, 1 pld. (Pálinkás A., Illés G., Svéda G., Szatori J.,
Nagy L.);

4.2.51.

Halászsirály
Larus ichthyaetus PALLAS, 1773

1992. június 1. – szeptember 25., Hortobágy, Derzsi-, Fényesi-, Hortobágyi- és Csécsihalastó, 1 imm. (2y) pld. (D. Oelkers, Horváth G., Selmeczi Kovács Á., Kovács
G., Kovács G. és mások) (WALICZKY, 1993);
1993. március 6–7., Szob, Duna, 1 ad. pld. (Albert L., Kókay Sz., Vámosi K., Schmidt
A., Schmidt E. és mások) (ALBERT, 1994);
1993. április 6–11. és június 15. – szeptember 16., Balmazújváros, Virágoskúti-halastó
és Hortobágy, Hortobágyi- és Csécsi-halastó, 1 imm. (3y) pld. (Oláh J., Szilágyi
A., Béke Cs., Tar J., Boros E., Nagy Gy.) (MAGYAR & HADARICS, 1995; MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998b);
1993. július 1., Dömsöd, Ráckevei-Duna, 1 ad. pld. (Vámosi K.) (MAGYAR, 1997);
1993. augusztus 11., Szentes, Termál-tó, 1 ad. pld. (Bod P.) (MAGYAR & HADARICS,
1995);
1994. március 1–2., Balmazújváros, Virágoskúti-halastó, 1 imm. (2y) pld. (Ecsedi Z.,
Nagy Gy.) (MAGYAR, 1995);
1994. május 19. – október 24., Hortobágy, Derzsi-, Hortobágyi-, Akadémiai- és
Fényesi-halastó, 1 imm. (2y) pld. (Ecsedi Z.) (MAGYAR, 1995);
1994. május 23. – augusztus 20., Nagyhegyes, Elepi-halastó és Hortobágy, Borsósivíztároló, 1 imm. (2y) pld. (Ecsedi Z., Tar J., Ecsedi L.) (MAGYAR, 1995);
1994. június 10. – október 15., Hortobágy, Hortobágyi- és Fényesi-halastó, 1 ad. pld.
(Ecsedi Z., Ecsedi L.) (MAGYAR, 1995);
1994. szeptember 12., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 imm. (3y) pld. (Kovács G.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998b);
1994. szeptember 13., Hortobágy, Zám-puszta, 1 ad. + 1 imm. (1y) pld. (Kovács G.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998b);
1995. április 1. – november 19., Hortobágy, Hortobágyi-, Elepi-, Fényesi- és Csécsihalastó, 1 imm. (3y) pld. (Tar J., Gyüre P. és mások) (MAGYAR, 1997; MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998b);
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1995. június 21. – november 8., Szeged, Szegedi-Fertő és Fehér-tó, 1 imm. (2y) pld.
(Veprik R., Nagy T., Mászáros Cs., Barkóczi Cs., Domján A., Tokody B. és
mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c, 2000);
1995. június 22. – július 31., Szeged, Szegedi-Fertő és Fehér-tó, 1 imm. (2y) pld.
(Veprik R., Nagy T., Mászáros Cs., Barkóczi Cs., Domján A., Tokody B. és
mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1995. június 24. – november 19., Nagyhegyes, Elepi-halastó és Hortobágyi-, Fényesi-,
Csécsi-halastó, 1 imm. (3y) pld. (Ecsedi Z., Faragó Á., Tar J. és mások)
(MAGYAR, 1997; MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2000);
1995. július 1. – november 19., Hortobágy, Hortobágyi-, Fényesi- és Csécsi-halastó, 1
ad. pld. (Emri T., Ecsedi Z. és mások) (MAGYAR, 1997; MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 1999);
1995. augusztus 12., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 ad. pld. (Emri T., Zöld B.,
Gyüre P.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1999);
1995. szeptember 6–28., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 juv. (1y) pld. (Magyar G.,
Tar J. és mások) (MAGYAR, 1997);
1995. november 19., Hortobágy, Csécsi-halastó, 2 ad. pld. (Gál A.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
1995. november 19., Hortobágy, Fényesi-halastó, 2 ad. pld. (Gál A.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
1996. április 6., Hortobágy, Csécsi-halastó, 2 ad. pld. (T. Hallfarth és mások) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1996. április 27. – november 16., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 imm. (2y) pld.
(Emri T., Gyüre P. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1999);
1996. június 23. – október 12., Nagyhegyes, Elepi-halastó és Hortobágy, Hortobágyihalastó, 1 ad. pld. (Varga L., Ecsedi Z., Nagy Gy. és mások)*;
1996. július 10–21., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 ad. pld. (Emri T., Zöld B., Gyüre
P. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1999);
1996. július 10. – november 1., Hortobágy, Hortobágyi-halastó és Fényesi-halastó, 1 ad.
pld. (Schmidt A., Kővári I., D. Rosair és mások) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 1998b; 1999);
1996. július 22. – november 17., Szeged, Fehér-tó és Szegedi-Fertő, 1 ad. pld.
(Pigniczki Cs., Barkóczi Cs., Lovászi P., Keresztes G. és mások) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998b);
1996. július 29. – október 18., Szeged, Fehér-tó, 1 imm. (3y) pld. (Barkóczi Cs., Bánfi
P.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998b);
1997. április 1. – június 15. és november 10–13., Hortobágy, Hortobágyi- és Csécsihalastó, Balmazújváros, Virágoskúti-halastó, 1 imm. (2y) (Kovács G. és mások)*;
1997. április 21–22., Újiráz, halastavak, 1 imm. (3y) + 2 imm. (2y) pld. (Demeter L.,
Ványi R., Végvári Zs.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1999);
1997. június 13., Szeged, Fehér-tó, 1 imm. (2y) pld. (Nagy T., Szimuly Gy., Boros B.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1997. július 1–8., Hortobágy, Derzsi-halastó és Balmazújváros, Virágoskúti-halastó, 1
imm. (3y) (Oláh J., Szilágyi A.)*;
1997. július 24. – december 13., Szeged, Szegedi-Fertő és Fehér-tó, 1 ad. pld. (Domján
A., Horváth Sz., Mészáros Cs., Kókai K. és mások) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 1998c);
1997. augusztus 13. – szeptember 26., Kisújszállás, Csivag-halastó, 1 ad. pld. (Monoki
Á. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1999);
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1997. szeptember 4. – november 2., Balmazújváros, Virágoskúti-halastó és Hortobágy,
Csécsi-, Derzsi- és Fényesi-halastó, 1 ad. pld. (Schmidt A., Kővári I. és mások)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1997. szeptember 6. – október 11., Tömörkény, Csaj-tó, 1 imm. (3y) pld. (Domján A.,
Bánfi P., Tokody B., Oláh J. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG,
1998c);
1997. október 11., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Mészáros Cs., Kókai K.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2000);
1997. október 15. – november 14., Geszt, Begécsi-víztároló, 1 ad. pld. (Vasas A., Zalai
T.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1997. október 22. – november 13., Balmazújváros, Virágoskúti-halastó, 1 imm. (2y) pld.
(Szilágyi A., Béke Cs., Szabó I., Tar J.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG,
2001b);
1997. október 26., Hortobágy, Derzsi-halastó, 1 ad. pld. (Schmidt A., Kővári I., Sós E.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1999);
1997. november 9., Szeged, Szegedi-Fertő, 2 ad. pld. (Fodor A., D. Eijsackers) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1997. november 16., Nagymaros, Duna, 1 ad. pld. (Vasuta G., Ispán M. Á.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
1997. november 17., Abádszalók, Tisza-tó, 1 ad. pld. (Borbáth P.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1998. március 7–31., Hortobágy, Gyökérkúti-halastó és Balmazújváros, Virágoskútihalastó), 1 imm. (3y) pld. (Gyüre P., Zöld B.)*;
1998. április 3–4., Geszt, Begécsi-víztároló, 1 imm. (4y) pld. (Zalai T., Vasas A.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1999);
1998. május 1. – november 11., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, Cserepes-puszta,
Fényesi-halastó és Kékes-puszta, 1 ad. pld. (Zeke T.) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 1999, 2000);
1998. július 12. – október 14., Szeged, Fehér-tó és Szegedi-Fertő, 1 ad. pld. (Kókai K.,
Cseh J., Mészáros Cs.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1999, 2000);
1998. július 19., Tömörkény, Csaj-tó, 1 ad. pld. (Tokody B., Domján A., Halász N.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1999);
1998. július 28., Pusztaszer, Büdös-szék, 1 ad. pld. (Pigniczki Cs., Tajti L., A.
Micholitsch és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1999);
1998. július 31. – szeptember 27., Hortobágy, Gyökérkúti- és Hortobágyi-halastó, 1
imm. (3y) pld. (Kovács G.; Végvári Zs. és mások) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 1999);
1998. augusztus 3. – szeptember 27., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 imm. (4y) pld.
(Tar J., Kapocsi I. Végvári Zs. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG,
1999);
1998. augusztus 17–19., Hortobágy, Csécsi-halastó, 1 juv. (1y) pld. (Tar J.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
1998. augusztus 19. – szeptember 14., Biharugra, Biharugrai-halastavak, 1 imm. (4y)
pld. (Schmidt A., Kővári I., Vasas A., Zalai T. és mások) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 1999);
1998. szeptember 2. – október 9., Nagyhegyes, Elepi-halastó és Hortobágy, Cserepespuszta, Hortobágyi- és Virágoskúti-halastó, 1 ad. pld. (Szondi L. és mások)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1999);
1998. szeptember 20., Kardoskút, Fehér-tó, 1 imm. (3y) pld. (Zalai T., Vasas A.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1999);
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1998. október 1–4., Balmazújváros, Virágoskúti-halastó, 1 ad. pld. (Schmidt A., Arnold
I., Nagy Gy. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2000);
1998. november 14., Csanytelek, Síróhegyi-halastó, 1 subad./ad. pld. (Domján A.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1999);
1999. április 18., Szeged, Fehér-tó, 1 imm. (2y) pld. (Kókai K.) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 2000);
1999. április 24. – július 21., Hortobágy, Ludas-rét és Hortobágyi-halastó, 1 imm. (2y)
pld. (Gyüre P., Zöld B., Zeke T.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2000);
1999. május 3–16., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 imm. (3y) pld. (Oláh J., Tar J. és
mások)*;
1999. május 23. – október 23., Hortobágy, Hortobágyi- és Fényesi-halastó, 1 ad. pld.
(Sós E. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2000);
1999. július 3. – október 10., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 ad. pld. (Gyüre P., Zöld
B., Zeke T., Végvári Zs. Magyar G., Kovács G. és mások) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 2001a);
1999. július 14. – november 16., Szeged, Szegedi-Fertő és Fehér-tó, 1 ad. pld.
(Mészáros Cs., Kókai K., Sipirkó S.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2000);
1999. július 30. – augusztus 21., Szeged, Fehér-tó és Szegedi-Fertő, 1 imm. (2y) pld.
(Mészáros Cs., Sipirkó S. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2000);
1999. október 6–17., Polgár, Polgári-halastó, 1 ad. pld. (Tar J., Magyar G., Kovács G.
és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001a);
1999. november 14–22., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Mészáros Cs.);
1999. október 14–19., Geszt, Begécsi-víztároló, 1 ad. pld. (Vasas A., Karcza Zs., Dósa
H., Szentes K.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2000);
2000. június 3., Körmösdpuszta, Körmösdpusztai-víztároló, 1 ad. pld. (Demeter L.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001a);
2000. június 22. – október 21., Hortobágy, Fényesi-, Hortobágyi-, Bivalyhalmi-,
Tinólaposi-halastó és Balmazújváros, Virágoskúti-halastó, 1 ad. pld. (Seprényi A.,
Oláh J., Végvári Zs. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2000. július 19. – november 20., Szeged, Fehér-tó és Szegedi-Fertő, 1 ad. pld.
(Mészáros Cs., Kókai K.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001a);
2001. március 11. – 20. és május 15. – november 13., Hortobágy, Hortobágyi-,
Akadémiai, Polgári-halastó és Balmazújváros, Virágoskúti-halastó, 1 imm. (3y)
pld. (Emri T., Gyüre P., Tar J. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG,
2001b);
2001. április 16–21., Balmazújváros, Virágoskúti-halastó, 1 imm. (2y) pld. (Szilágyi A.,
Ecsedi Z., Oláh J., Tar J. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2001. április 23., Kaba, cukorgyári ülepítők, 1 imm. (2y) pld. (Ecsedi Z. és társai)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2001. június 16. – július 15., Abádszalók, Tisza-tó, 1 imm. (2y) pld. (Zalai T., Borbáth
P.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2001. július 2. – november 13., Hortobágy, Fényesi-, Polgári-, Hortobágyi- és
Virágoskúti-halastó, 1 imm. (2y) pld. (Szilágyi A. és mások) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2001. július 12. – augusztus 11., Hortobágy, Hortobágyi- és Csécsi-halastó, 1 ad. pld.
(Schmidt A., M. Foster, Kovács G.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2001. július 21. – október 22., Szeged, fehér-tó és Szegedi-Fertő, 1 ad. pld. (Kókai K.,
Mészáros Cs., Cseh J. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2001. november 23., Sarud, Tisza-tó, 1 ad. pld. (Zalai T.) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 2001b);
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2002. június 14. – augusztus 5., Hortobágy, Hortobágyi-, Fényesi- és Csécsi-halastó, 1
imm. (3y) (Ecsedi Z., Nagy Gy., M. Watson, Oláh J., Végvári Zs. és mások)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
2002. június 19., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 ad. pld. (Domján A., Széll A.,
Tokody B.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
2002. augusztus 5., Hortobágy, Csécsi-halastó, 1 juv. (1y) pld. (Szilágyi A., Zalai T.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
2002. szeptember 1–15., Geszt, Begécsi-víztároló, 1 imm. (3y) pld. (Vasas A., Tőgye J.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
2003. április 13. – május 1., Geszt, Begécsi-víztároló, 1 imm. (3y) pld. (Vasas A., Tóth
I., Tőgye J.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);
2003. április 20., Geszt, Begécsi-víztároló, 1 imm. (2y) pld. (Oláh. J. és társai) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);
2003. augusztus 12. – november 12., Szeged, Fehér-tó és Szegedi-Fertő, 1 ad. pld.
(Tokody B., Domján A; Mészáros Cs.; Kókai K. és mások) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);
2003. augusztus 19. – október 9., Kunhegyes, Telekhalmi-halastavak, 1 subad. pld.
(Monoki Á., Zalai T.) (MONOKI, 2003b);
2003. augusztus 29., Nagykálló, Harangodi-víztároló 1 imm. (3y/4y) pld. (Weszelinov
O., Debreceni J., Lisztes A., Török H. A., Hunyadvári P.) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 2006b);
2003. október 22., Ecsegfalva, Kenderesszigeti-halastavak 1 ad. pld. (Monoki Á.)
(MONOKI, 2003a);
2003. november 7–16., Nagyhegyes, Elepi-halastó, 1 imm. (1y) pld. (Szilágyi A., Ecsedi
Z., Oláh J.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);
2004. április 19., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 imm. (2y) pld. (Tar J.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2004. július 21–31., Pusztaszer, Büdös-szék, 1 ad. pld. (Tajti L., Barkóczi Cs., Nagy
T.);
2004. július 25. – november 12., Szeged, Fehér-tó és Szegedi-Fertő, 1 ad. pld. (Kókai
K., Mészáros Cs., Engi L., Sipirkó S.; Barkóczi Cs. és mások) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2004. augusztus 7–10., Geszt, Begécsi-víztároló, 1 ad. pld. (Vasas A., Ványi R. és
társaik) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2004. augusztus 21., Geszt, Begécsi-víztároló, 1 juv. (1y) pld. (Vasas A., Tőgye J.,
Molnár Sz., Kiss E.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2004. augusztus 25., Pusztaszer, Büdös-szék, 1 ad. pld. (Nagy T.);
2004. szeptember 7., Kunhegyes, Telekhalmi-halastavak, 1 ad. pld. (Monoki Á.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2004. október 28., Pusztaszer, Büdös-szék, 1 imm. (2y) pld. (Nagy T.);
2004. november 24., Abádszalók, Tisza-tó, 1 ad. pld. (Zalai T.) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 2006c);
2005. július 20. – augusztus 14., Hortobágy, Csécsi- és Derzsi-halastó, 1 ad. pld. (G.
Gorman, Kovács G., Tar J. és mások);
2005. július 22. – augusztus 25., Geszt, Begécsi-víztároló, 1 ad. pld. (Ványi R., Vasas
A., Seres N., Tőgye J. és mások);
2005. szeptember 10. – október 23., Biharugra, Biharugrai-halastavak, 1 ad. pld. (Tőgye
J., Mazula A., Vasas A. és mások);
2005. október 4–23., Szeged, Szegedi-Fertő, 1 ad. pld. (Tokody B., Ampovics Zs. és
mások);
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2005. december 7., Nagyhegyes, Elepi-halastó, 1 imm. (3y) pld. (Szilágyi A.);
2006. április 28–29., Hortobágy, Fényesi-halastó, 1 imm. pld. (Kókay B., Szilágyi A. és
mások);
2006. június 18. – augusztus 31., Szeged, Fehér-tó és Szegedi-Fertő, 1 imm. pld.
(Domján A. és mások)*;
2006. július 18., Hortobágy, Elepi- és Hortobágyi-halastó, 1 ad. pld. (Tar J.)*;
2006. július 19. – szeptember 4., Geszt, Begécsi-víztároló, 1 ad. pld. (Seres N. és
mások)*;
2006. november 20., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Domján A.)*;
2006. november 26., Győr, szeméttelep, 1 imm. (1y) pld. (Ferenczi M., Tomor Á.)*;
2006. december 7., Abádszalók, Tisza-tó, 1 imm. (1y) pld. (Zalai T.)*;

4.2.52.

Prérisirály
Larus pipixcan WAGLER, 1831

1992. szeptember 12–22., Körösladány, Vermesi-ér, 1 ad. pld. (Széll A. és mások)
(NAGY, 1992a);
2002. június 5–16., Hortobágy, Hortobágyi-halastó és július 20. Hortobágy, Fényesihalastó, 1 ad. pld. (Zalai T. és mások) (ZALAI, 2003);

4.2.53.

Fecskesirály
Larus sabini SABINE, 1818

1941. december 17., Káposztásmegyer, Duna, 1 juv. (1y) pld. (Bezsilla L.) (BEZSILLA,
1942);
1998. szeptember 27. – október 3., Balmazújváros, Virágoskúti-halastó, 1 ad. pld.
(Szilágyi A. és mások) (SZILÁGYI, 1998);
2001. augusztus 24–25., Verőce és Esztergom, Duna, 1 ad. pld. (Selmeczi Kovács Á. és
mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2003. november 8–9., Hortobágy, Bivalyhalmi-halastó, 1 ad. pld. (Emri T., Gyüre P.,
Zöld B. és mások) (EMRI et al., 2006);

4.2.54.

Vékonycsőrű sirály
Larus genei BRÈME, 1840

1992. május 3–7., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 ad. pld. (Tar A., Zöld B. és mások)
(WALICZKY, 1993);
1994. június 22., Szarvas, Décsi-rizsföldek, 1 ad. pld. (Oláh J., Tar J.) (MAGYAR, 1995);
1998. május 11., Geszt, Begécsi-víztároló, 1 ad. pld. (Zalai T. és mások) (ZALAI &
VASAS, 1999b);
1998. május 30. – június 4., Fertőújlak, Nyéki-szállás, 1 ad. pld. (Hadarics T. és mások)
(HADARICS, 1999c);
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2000. április 22., Biharugra, Biharugrai-halastavak, 1 imm. (2y) pld. (Zalai T., Tőgye J.,
Vasas A.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2000. április 25., Nádudvar, Borzasi-halastó, 1 ad. pld. (Végvári Zs.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2000. június 2., Hortobágy, Fényesi-halastó, 1 imm. (2y) pld. (Ecsedi Z., Szilágyi A.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2000. június 30. – július 21., Jászjákóhalma, Borsóhalmi-vésztároló, 1 imm. (2y) pld.
(Zalai T. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001a);
2006. május 30., Fertőújlak, élőhely-rekonstrukciós terület, 1 ad. pld. (A. Hachenberg.,
M. Süssel, S. Wenzel, R. Morgan);

4.2.55.

Gyűrűscsőrű sirály
Larus delawarensis ORD, 1815

1990. december 21., Süttő, Duna, 1 imm. pld. (Magyar G., Schmidt A., Szalay K,
Waliczky Z.) (MAGYAR et al., 1992);

4.2.56.

Viharsirály heinei alfaja
Larus canus heinei HOMEYER, 1853

1916. szeptember 10., Hódmezővásárhely, 1 ad. pld. (STERBETZ, 1962a);
1934. december 26., Szeged, Fehér-tó, 1 pld. (KEVE, 1960b);

4.2.57.

Heringsirály heuglini alfaja
Larus fuscus heuglini BREE, 1876

1939. ősz, Szob, Duna, 1 imm. pld. (KEVE & PÁTKAI, 1955);
1998. október 12., Hortobágy, Kékes-puszta, 1 ad. pld. (Ecsedi Z.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2000. április 10–15., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Nagy T., Barkóczi Cs. és mások);
2000. április 23., Geszt, Begécsi-víztároló, 1 imm. (3y) pld. (Zalai T., Vasas A.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2000. október 16., Fertőhomok, Fertő (Homoki-öböl), 1 ad. pld. (Mogyorósi S., Molnár
B.) (HADARICS, 2006);
2002. március 3., Balatonfenyves, Balaton, 1 ad. pld. (Zalai T., Oláh J., Borbáth P.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
2004. április 22–23., Szabadszállás, Zab-szék, 1 ad. pld. (Pigniczki Cs.);
2004. október 24., Szeged, Szegedi-Fertő, 1 ad. pld. (Barkóczi Cs., Gyarmati G.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
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4.2.58.

Sarki sirály
Larus glaucoides MEYER, 1822

1934. december 10., Balatonszemes, Balaton, 1 imm. pld. (Schrey E.) (VASVÁRI, 1935);

4.2.59.

Jeges sirály
Larus hyperboreus GUNNERUS, 1767

1925. december 20., Tiszabura, Tisza, 1 imm. ♂ pld. (Berente M.) (VASVÁRI, 1926);
1941. január 15., Szeged, Fehér-tó, 1 imm. ♂ pld. (Beretzk P.) (BERETZK, 1942);
1952. december 26. – 1953. január 6., Szeged, Fehér-tó, 1 pld. (Beretzk P.) (KEVE,
1960b);
1985. november 9–24., Almásfüzitő, Duna, 1 ad. pld. (Waliczky Z., Magyar G., Sós E.,
Boros E., Schmidt A., Szigeti B. és mások) (WALICZKY & MAGYAR, 1986);
1994. március 25., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 imm. (4y) pld. (Tar J.) (MAGYAR,
1995);
1997. február 9., Szob, Duna, 1 ad. pld. (Kern R., Faragó I. Cs., Németh N., Dóczi I.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1997. december 5–6., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Nagy T., Oláh J. és mások) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1998. március 6., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Nagy T.);
1998. december 17–18., Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl), 1 imm. (1y) pld. (Lendvai
Cs., Szél L., Ugrai Z. és mások) (NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1999);
1999. március 14–24., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Nagy T.);

4.2.60.

Dolmányos sirály
Larus marinus LINNAEUS, 1758

1977. november 30., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Tajti L., Zsidó G., Bene B.)
(BANKOVICS, 1990);
1978. június vége, Budapest, Duna, 1 imm. (4y) pld. (Árkosi J., Kóczián A., Tóth I. és
mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001a);
1982. február 21. – március 6., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 ad. pld. (Kovács G.,
Bodnár M., Búzás Cs.) (KOVÁCS, 1988b);
1984. október 20., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Láng I., Cziglényi A., Bankovics A.)
(BANKOVICS, 1985);
1985. szeptember 14–29., Szeged, Szegedi-Fertő, 1 ad. pld. (Mészáros Cs., Nagy T.,
Domoki F., Molnár Zs., Tokody B.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998a);
1985. október 26., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Mészáros Cs.) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 1998a);
1985. november 23. – december 28., Szeged, Fehér-tó, 3 ad. pld. (Széll A., Nagy T.,
Sándor K., Szabó E., Tokody B., Molnár Zs.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG,
1998a);
1986. május 17., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 ad. pld. (Konyhás S.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998a);
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1986. október 4., Szeged, Fehér-tó és Szegedi-Fertő, 1 ad. pld. (Nagy T., Tokody B.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998a);
1986. december 4–13., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Tokody B., Nagy T., Réti Szabó G.,
Széll A.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998a);
1987. október 1., Tömörkény, Csaj-tó, 1 ad. pld. (Schmidt A., Schmidt E.) (MAGYAR,
1997);
1989. április 8., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Nagy T., Réti Szabó G.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1989. április 16., Hortobágy, Elepi-halastó, 1 ad. pld. (Ecsedi Z., Tar J.) (MAGYAR,
1995);
1989. október 14., Szeged, Szegedi-Fertő, 1 ad. pld. (Nagy T.) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 1998c);
1989. október 28., Tömörkény, Csaj-tó, 1 ad. pld. (Schmidt A., Schmidt E.) (MAGYAR,
1997);
1989. november 6., Balmazújváros, Virágoskúti-halastó, 1 ad. pld. (Zeke T.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2000);
1989. november 11–17., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Nagy T., Mészáros Cs.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998b; 2000);
1990. szeptember 20. – november 25., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Mészáros Cs., Nagy
T.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998b; 1998c);
1990. november 3–25., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Nagy T., Forró Cs., Veprik R.,
Széll A.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1991. augusztus 13., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 imm. pld. (Végvári Zs., Zöld B.)
(BANKOVICS, 1993);
1991. szeptember 15. és október 21. – november 30., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld.
(Schmidt A., Schmidt E., Waliczky Z.; Nagy T., Barkóczi Cs., Ampovics Zs.,
Forró Cs., Horváth Sz., Veprik R.) (MAGYAR, 1997; MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 1998c);
1991. november 16–23., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Nagy T., Forró Cs., Ampovics
Zs.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1992. március 22., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Nagy T.) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 1998c);
1992. szeptember 12. – november 15., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Nagy T., Barkóczi
Cs.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998b);
1992. szeptember 19. – október 24., Tömörkény, Csaj-tó, 1 ad. pld. (Schmidt A.,
Schmidt E.; Veprik R., Barkóczi Cs., Domján A., Horváth Sz.) (MAGYAR, 1997;
MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998b);
1993. szeptember 23. – november 8., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Nagy T., Csontos P.,
Kasza F., Ampovics Zs., Farkas F., Veprik R.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG,
1998c);
1993. szeptember 25. – november 14., Tömörkény, Csaj-tó, 1 ad. pld. (Schmidt A. és
mások; Domján A., Barkóczi Cs., Horváth Sz.) (MAGYAR, 1997; MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998b);
1993. november 15–27., Szeged, Fehér-tó és Szegedi-Fertő, 4 ad. pld. (Nagy T.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1993. november 16–17., Nagyhegyes, Elepi-halastó, 1 ad. pld. (Ecsedi Z., Tar J.)
(MAGYAR, 1995);
1994. szeptember 30. – december 13., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Nagy T., Tokody B.,
Veprik R.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
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1994. október 24. – november 6., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Nagy T., Tokody B.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1995. április 12., Pátka, Pátkai-víztároló, 1 ad. pld. (Váczi M.) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 1999);
1995. április 18., Jászkisér, Ördögháti-halastavak, 2 ad. pld. (Rimóczi Á., Gődér R.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998b);
1995. szeptember 22., Kisköre, Patkósi-halastó, 1 imm. (3y) pld. (Zalai T.) (MAGYAR,
1997);
1995. szeptember 9. – november 11., Tömörkény, Csaj-tó, 1 ad. pld. (Schmidt A., Oláh
J., Domján A. és mások) (MAGYAR, 1997; MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG,
1998b);
1995. november 12., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Nagy T.);
1996. október 5., Tömörkény, Csaj-tó, 1 ad. pld. (Bajor Z., Békés E., Juhász I., Bodor
G.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998b);
1996. október 20. – november 23., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Bankovics A. és társai;
Keresztes G., Fodor A., Barkóczi Cs., Nagy T.) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 1998b);
1996. november 1., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Oláh J., Ecsedi Z., Szilágyi A., Tar J.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1999);
1996. november 19., Szeged, Fehér-tó, 1 imm. (1y) pld. (Nagy T., Barkóczi Cs.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998b);
1996. december 10., Tömörkény, Csaj-tó, 1 ad. pld. (Domján A., László G., Barkóczi
Cs., Halász N.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1997. február 22., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Nagy T., Mészáros Cs., Barkóczi Cs.,
Halász N.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1997. március 9. – április 19., Tömörkény, Csaj-tó, 1 ad. pld. (Barkóczi Cs., Földvári
M.; Bajor Z., Bodor G., Juhász I. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG,
1998c);
1997. szeptember 20. – november 16., Tömörkény, Csaj-tó, 1 ad. pld. (Bankovics A., és
társai; Domján A., Tokody B., Halász N., Bánfi P., Bod P., Szabó F.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1997. október 17. – november 5., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Mészáros Cs., Nagy T.,
Kókai K., Keresztes G., Domján A. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG,
1998c);
1998. szeptember 12. – október 30., Tömörkény, Csaj-tó, 1 ad. pld. (Bod P., Bede Á.,
Őze P., Tokody B., Ampovics Zs. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG,
1999);
1998. november 1–15., Balmazújváros, Virágoskúti-halastó, 1 ad. pld. (Szilágyi A. és
mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2000);
1998. november 5., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Mészáros Cs., Sirkó Z.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1999);
1998. november 14., Szeged, Fehér-tó, 1 subad. pld. (Nagy T. és mások);
1999. október 2–17., Tömörkény, Csaj-tó, 1 ad. pld. (Bánfi P., Nagy T. és mások);
1999. október 23. – november 16., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Kókai K., Mészáros
Cs.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2000);
2000. szeptember 10–24., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Domján A., Nagy T., Mészáros
Cs., Kókai K.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2000. november 16., Darvas, Darvasi-halastavak, 1 ad. pld. (Vasas A., Czirle Cs.,
Tőgye J., Ványi R.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
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2001. október 31., Balmazújváros, Virágoskúti-halastó, 1 ad. pld. (Ecsedi Z., Szilágyi
A., Nagy Gy., M. Watson, Tar J. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG,
2001b);
2002. február 23. – március 7., Balatonfenyves, Balaton, 1 imm. (4y) pld. (Zalai T.,
Borbáth P. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
2002. november 24., Fülöpszállás, Kelemen-szék, 1 ad. pld. (Pigniczki Cs.);
2003. november 14., Nagyhegyes, Elepi-halastó, 1 ad. pld. (Szilágyi A.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);
2003. november 15–17., Balmazújváros, Virágoskúti-halastó, 1 ad. pld. (Dobi A.,
Katona J., Tar J., Tihanyi G. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG,
2006b);
2004. november 7–14., Balmazújváros, Virágoskúti-halastó, 1 ad. pld. (Tar J. és mások)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2004. november 14–18., Nagyhegyes, Elepi-halastó, 1 ad. pld. (Ecsedi Z., Szilágyi A.,
M. Watson) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2004. november 21., Kardoskút, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Tokody B., Bérdi G.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2004. december 3–11., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Kókai K., Cseh J., Engi L.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2005. május 9., Tömörkény, Csaj-tó, 1 imm. pld. (Nagy T.);

4.2.61.

Kenti csér
Sterna sandvicensis LATHAM, 1787

1967. május 16., Szabadszállás, Zab-szék, 1 ad. ♂ pld. (Gyéressy A.) (GYÉRESSY,
1967);
1973. június 30., Paks, 1 ad. pld. (SZÖRÉNYI, 1979);
1984. augusztus 15., Sumony, Sumonyi-halastó, 2 ad. pld. (Boros E. és mások) (NAGY
et al., 1986);
1986. június 29. – július 5., Fehérgyarmat, Birhói-halastavak, 1 ad. pld. (Nagy Z., Boros
E. és mások) (NAGY et al., 1986);
1987. július 16., Győr, Holt-Marcal, 5 ad. pld. (Steiner A.) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 1999);
1994. október 23., Balatonlelle, Irmapusztai-halastavak, 2 ad. pld. (Havranek L.,
Havranek L.-né, Mihalicz Á., Szabó B., Szász S.) (HAVRANEK et al., 1995);
1995. május 16–17., Fertőújlak, Nyéki-szállás, 2 ad. pld. (Pellinger A., Hadarics T.,
Mogyorósi S.) (HADARICS, 1999b)
1995. augusztus 12., Hortobágy, Gyökérkúti-halastó és augusztus 20., Hortobágy,
Fényesi-halastó, 2 ad. pld. (M. Philippe; Emri T.) (MAGYAR, 1997; MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1996. július 4., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 4 ad. pld. (Oláh J., Kocsis R., Monoki
Á., Móra A. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998b);
1997. május 11., Biharugra, Biharugrai-halastavak, 1 ad. pld. (Vasas A., Szilágyi M.)
(VASAS, 1999);
1997. június 28., Fertőrákos, Fertő, 3 ad. pld. (Mogyorósi S., Mogyorósi S.-né,
Mogyorósi T.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1999. július 28., Fertőújlak, Borsodi-dűlő, 3 ad. + 2 subad. pld. (Hadarics T.)
(HADARICS, 2000a);
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2002. augusztus 5., Tokaj, Tokaji-halastavak, 3 ad. pld. (Nagy T.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
2002. november 29. – december 7., Fonyód, Balaton, 1 imm. (1y) pld. (Tar J., Zalai T.
és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
2003. augusztus 13., Balatonberény, Balaton, 1 ad. pld. Gál Sz., Faragó Á., Cser Sz.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);
2003. augusztus 19–20., Balmazújváros, Virágoskúti-halastó, 1 ad. pld. (Dobi A.,
Katona J. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);
2003. augusztus 29. – szeptember 7., Fonyódliget, Balaton, 2 ad. pld. (Balázs P. és
mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);
2005. május 27., Fertőújlak, Nyéki-szállás, 5 ad. pld. (Pellinger A., Mogyorósi S.)*;
2006. május 27–28., Fertőújlak, Borsodi-dűlő, max. 2 ad. pld. (Hadarics T., Balaskó
Zs.; Pellinger A., Benei Zs.)*;

4.2.62.

Sarki csér
Sterna paradisaea PONTOPPIDAN, 1763

1991. október 12–14., Szeged, Szegedi-Fertő, 1 juv. (1y) pld. (Nagy T. és mások)
(NAGY, 1992b);
1991. november 8., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 ad. pld. (Zöld B., Tar A.)
(BANKOVICS, 1993);
1993. július 29., Fertőújlak, Nyéki-szállás, 1 ad. pld. (Pellinger A., A. Luschies, U.
Lembeke) (PELLINGER, 1993);
1995. április 23–24., Fertőújlak, Nyéki-szállás, 1 ad. pld. (Pellinger A., M. Sattler,
Tolnay K., Mogyorósi S.) (PELLINGER & SOPRONI, 1999);
1999. május 15., Fertőújlak, Borsodi-dűlő, 1 ad. pld. (Hadarics T., Pellinger A.,
Mogyorósi S., Soproni J., J. Laber és mások) (HADARICS, 2000b);
2000. április 12., Abádszalók, Tisza-tó, 1 ad. pld. (Zalai T., Emri T.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001a);
2000. június 24., Fertőújlak, Borsodi-dűlő, 1 ad. pld. (Mogyorósi S.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001a);
2001. május 29., Apaj, Apaji-halastavak, 1 ad. pld. (Nagy T., H. Diermeier, R.
Diermeier) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2001. június 24–25., Hortobágy, Fényesi-halastó, 1 ad. pld. (Kókay Sz., Ecsedi Z.,
Kovács G., Oláh J. Szilágyi A., Tar J.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG,
2001b);
2004. július 6., Fertőújlak, Nyéki-szállás, 1 ad. pld. (Pellinger A., Mogyorósi S.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2005. április 20., Biharugra, Biharugrai-halastavak, 1 ad. pld. (Monoki Á.);
2005. május 7–15., Fertőújlak, Nyéki-szállás és Borsodi-dűlő, max. 3 ad. pld. (M.
Riesing, Pellinger A., Fodor A., Hadarics T. és mások);
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4.2.63.

Alka
Alca torda LINNAEUS, 1758

1935. tél, Hajdúböszörmény, 1 pld. (SÓVÁGÓ, 1939);

4.2.64.

Keleti gerle
Streptopelia orientalis (LATHAM, 1790)

1985. december 18., Szeged, 1 juv. (1y) pld. (Puskás L.) (BANKOVICS, 1990);

4.2.65.

Pettyes kakukk
Clamator glandarius (LINNAEUS, 1758)

2005. május 11–18., Balmazújváros, Magdolna-puszta, 1 ad. pld. (Tar J. és mások);

4.2.66.

Törpekuvik
Glaucidium passerinum (LINNAEUS, 1758)

1977. november 20., Sopron, Poloskás-bérc, 1 pld. (Ubrankovics P., Varga L., Tvordy
Gy.) (UBRANKOVICS & VARGA, 1978);
1992. február 25., Aggtelek, 1 pld. (Varga Zs.) (VARGA, 1992);
1993. november-december táján, Sopron, Lőverek, 1 imm. ♀ pld. (Mogyorósi S.,
Hadarics T.) (MAGYAR, 1995);
1994. január 19., Bárna, Perespuszta, 1 ad. ♀ pld. (Barták I.) (SOLTI, 1995b);
1996. december 7–8., Visegrád, Apát-kúti-völgy, 1 pld. (Sós E., Borbáth P., Nagy T.,
Tar J., Zalai T.) (SÓS, 1997);
2000. december 31., Jósvafő, Kecső-patak, 1 pld. (Kovács A., Kelemen É., Rózsa S. és
mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001a);
2001. március vége – április, Égerszög, Pitics-hegy, 1 pld. (Boldogh S. és mások)
(BOLDOGH et al., 2005);
2002. január 10. – július közepe, Égerszög, Pitics-hegy, 1 pár (Boldogh S. és mások)
(BOLDOGH et al., 2005);
2005. február 19., Jósvafő, 2 pld. (Farkas R., Zöld B., Emri T., Nehézy L.) (EMRI et al.,
2006);
2005. március 13., Bódvaszilas, 1 pld. (Schmidt A.);
2005. március 28. – április 2., Sopron, Soproni-hegység (Hidegvíz-völgy), 1 ♂ pld.
(Udvardy F. és mások);
2006. január 28., Jósvafő, 4 pld. (Emri T., Zöld B., Farkas R.);
2006. február 14., Aggtelek, 1 pld. (Nehézy L. Nehézy L.-né, Szaniszló I., Farkas R.);
2006. március 18., Jósvafő, 1 pld. (Vasas A., Molnár Sz., Simay A., Tar J., Tihanyi G.,
Zalai T.);
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4.2.67.

Gatyáskuvik
Aegolius funereus (LINNAEUS, 1758)

1929. március 19., Fót, 1 pld. (Till G.) (TILL, 1950);
1935 körül, Tarpa, 1 pld. (Kabáczy E.) (SIROKI, 1957);
1938. április 22., Kevermes, 1 pld. (RÉTHY, 1978)*;
1954. október 28., Debrecen, 1 pld. (Siroki Z.) (SIROKI, 1957);
1960. április 2., Baja, 1 ♀ pld. (Fekete K.) (FEKETE, 1964);
1960. április 5., Heves, 1 pld. (KEVE, 1984);
1972. június 20., Esztergom, 1 pld. (KEVE, 1984);
1975. szeptember 13., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 pld. (Kovács G.) (KOVÁCS,
1988b);
1990. november 18., Ócsa, 1 ad. ♂ pld. (Csörgő T., Simon L.) (CSÖRGŐ & SIMON,
1991);
1996. augusztus 28., Szigetmonostor, Merzsán, 1 imm. ♀ pld. (Somogyi F., Szinai P. és
mások) (SZINAI, 1996);
1997. április 24. – június 4., Abaújszántó, Aranyos-völgy, 1 pár költött (Petrovics Z.)
(PETROVICS, 1997);
1997. május 19. – június 29., Tállya, Hideg-völgy, 1 pár költött (Petrovics Z.)
(PETROVICS, 1997);
2002. március 15. – április 6., Bükk, Bükk-fennsík (Füstös-kő-bérc), 1 ad. ♂ pld.
(Schmidt A. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
2005. március 23., Hejce, Nagy-Mocsáros, 1 pld. (Petrovics Z.);

4.2.68.

Halvány sarlósfecske
Apus pallidus (SHELLEY, 1870)

1996. május 22., Badacsonytördemic, 1 ♀ pld. (Fehér Cs. E., Lelkes A.) (FEHÉR, 1996);

4.2.69.

Havasi sarlósfecske
Apus melba (LINNAEUS, 1758)

1996. április 1., Nyíregyháza, Jósaváros 1 imm. (2y) pld. (Miklovicz Á.-né)
(PETRILLÁNÉ BARTHA, 1996);
1998. július 28., Hejce, 1 pld. (K. van Dijk, L. Peters) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 2000);
1998. szeptember 27., Kőszeg, Kőszegi-hegység (Óház-tető), 1 pld. (Németh Cs.)
(NÉMETH, 1999);
2002. július 12., Baja, Szentháromság tér, 1 pld. (Kempl Zs., Kalocsa B.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
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4.2.70.

Kalandrapacsirta
Melanocorypha calandra (LINNAEUS, 1766)

1947. november 29., Albertfalva (Budapest), 1 ♂ pld. (Erdős L.) (ERDŐS, 1950);
1979. február 17., Nagyiván, Labodás, 1 pld. (Kovács G.) (KOVÁCS, 1979);
1999. február 20., Kardoskút, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Fodor A.) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 2000);
2003. október 25., Szeged, Fehér-tó, 1 pld. (Ecsedi Z., Tar J. és mások) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);

4.2.71.

Szikipacsirta brachydactyla alfaja
Calandrella brachydactyla brachydactyla (LEISLER, 1814)

1959. december 9., Székkutas, 1 ♀ pld. (Pátkai I.) (PÁTKAI, 1964);

4.2.72.

Vörhenyes fecske
Hirundo daurica LAXMANN, 1769

1999. április 18–19., Zebegény, Duna, 1 pld. (Vámosi K., Kókay Sz., Horváth G. és
mások) (HORVÁTH, 1999; VÁMOSI, 1999; VÁMOSI et al., 2001);
2002. július 30. – augusztus 14., Kékestető, 1 ad. ♂ pld. (Gődér R. és mások) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
2005. május 10–12., Sály, Latorpuszta, max. 3 ad. pld. (Orbán G. és mások);

4.2.73.

Sarkantyús pityer
Anthus richardi VIEILLOT, 1818

1994. szeptember 21., Hajdúszoboszló, Angyalháza-puszta, 1 pld. (Konyhás S. és
mások) (KONYHÁS, 1995);

4.2.74.

Citrombillegető
Motacilla citreola PALLAS, 1776

1989. május 6., Fertőrákos, üdülőtelep, 1 imm. (2y) ♂ pld. (Hadarics T. és mások)
(HADARICS, 1990a, 1990b; HADARICS & PELLINGER, 1992);
1992. május 6., Fertőújlak, Hansági-főcsatorna, 1 imm. (2y) ♂ pld. (Hadarics T.,
Pellinger A., Palkó S.) (HADARICS & PELLINGER, 1992, 1993a, 1993b);
1992. május 14., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 imm. (2y) ♂ pld. (Selmeczi Kovács
Á., Horváth G., Schmidt A.) (HADARICS & PELLINGER, 1992);
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1993. április 22., Hortobágy, Derzsi-libanevelő, 1 imm. (2y) ♂ pld. (Gál A.) (MAGYAR
& HADARICS, 1995);
1993. május 7., Fertőújlak, Nyéki-szállás, 1 ad. ♂ pld. (Hadarics T., Pellinger A.,
Balaskó Zs.) (MAGYAR & HADARICS, 1995);
1995. április 15–17., Tömörkény, Csaj-tó, 1 ad. ♂ pld. (Oláh J. és társai) (MAGYAR,
1997);
1995. április 16., Palotás, Palotási-víztároló, 1 ad. ♂ pld. (Harmos K.) (MAGYAR,
1997);
1995. május 10., Geszt, Begécsi-víztároló, 1 ad. ♂ pld. (Kern R., Tőgye J.) (MAGYAR,
1997);
1996. április 26., Hajdúszoboszló, Angyalháza-puszta, 1 ad. ♂ pld. (Konyhás S.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998b);
1996. május 4., Selyp, cukorgyári ülepítők, 1 ♂ pld. (Zalai T.) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 1998b);
1997. április 30., Debrecen, szepesi szennyvízülepítő, 1 ad. ♂ pld. (Emri T.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1997. április 30., Nagyhegyes, vértesi sertéstelep ülepítője, 1 ad. ♂ pld. (Nagy Gy.,
Oláh J. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1997. április 30. – május 2., Nagyhegyes, vértesi sertéstelep ülepítője, 1 ad. ♀ pld.
(Ecsedi Z., Oláh J. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1997. május 14., Balmazújváros, Kisszeg, 1 ad. ♂ pld. (Nagy Gy.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
1997. május 19., Sumony, Sumonyi-halastó, 1 imm (2y) ♀ pld. (Ónodi M.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1997. június 3., Szeged, Szegedi-Fertő, 1 imm. (2y) ♂ pld. (Nagy T.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1998. április 17–18., Hortobágy, Karácsony-fok, 1 ad. ♂ ssp. werae pld. (Béke Cs.,
Oláh J. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
1998. május 1., Kaba, cukorgyári ülepítők, 1 ad. ♂ pld. (Oláh J., K. Boonstra és mások)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1999);
1998. május 11., Méhkerék, Sápi-legelő, 1 ad. ♀ pld. (Zalai T., Makra D.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1999);
1998. május 14., Hortobágy, Akadémiai-halastó, 1 ad. ♂ pld. (Soltész A., Papp G.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1999);
1999. április 16., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. ♂ pld. (Nagy T.);
1999. május 2., Tömörkény, Csaj-tó, 1 ad. ♀ pld. (Horváth E., Katona I., Bokor H.,
Orbán T.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2000);
1999. május 3., Balmazújváros, Nagy-szik, 1 imm. (2y) ♂ pld. (Szilágyi A.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
1999. május 9., Szeged, Szegedi-Fertő, 1 ad. ♂ pld. (Domján A., Halász N.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2001. április 15., Biharugra, Biharugrai-halastavak, 1 ad. ♂ pld. (Tőgye J., Oláh J.,
Pigniczki Cs.)*;
2001. április 21., Hortobágy, Fényesi-halastó, 1 ad. ♀ pld. (Ecsedi Z., Oláh J., Szilágyi
A.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2001. április 30., Hahót, tőzegbányatavak, 1 imm. (2y) ♂ + 1 ad. ♀ pld. (Faragó Á. és
mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2001. május 4., Hahót, tőzegbányatavak, 1 ad. ♂ pld. (Faragó Á., Cser Sz., Horváth A.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
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2002. május 16., Szalonna, Rakaca-víztároló, 1 ad. ♂ pld. (Török Z.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
2003. április 26., Berettyóújfalu, Andaháza-puszta, 1 imm. (2y) ♂ pld. (Ványi R., Vasas
A. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);
2003. április 30., Apaj, régi halastavak, 1 ♀ pld. (Kókay B.) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 2006b);
2003. augusztus 28., Tarnaszentmiklós, Ludas, 1 imm. (1y) pld. (Zalai T., Borbáth P.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);
2004. április 16–17., Tápiószecső, Tápiószecsői-halastavak, 1 ad. ♂ pld. (Laposa D.,
Kókay B; Benei B., Benei Zs.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2005. április 16., Tiszasüly, Homori-halastó, 1 imm. (2y) ♂ pld. (Gődér R., Rimóczi Á.,
Zalai T.);
2005. április 19., Debrecen, szennyvízülepítők, 1 ad. ♂ + 1 imm. (2y) ♂ pld. (Simay G.,
Oláh J., Simay A.);
2005. április 23., Balmazújváros, Nagy-szik, 1 ♂ pld. (Nagy M.);
2005. május 8., Kaba, cukorgyári ülepítők, 1 ♂ pld. (Emri T.);
2006. április 14., Apaj, Apaji-halastavak, 1 imm. (2y) ♂ pld. (Hegedűs D., Horváth
G.)*;

4.2.75.

Kékbegy svecica alfaja
Luscinia svecica svecica (LINNAEUS, 1758)

1992. május 26–28., Fertőújlak, Nyéki-szállás, 1 imm. (2y) ♂ pld. (Pellinger A.,
Hadarics T., Mogyorósi S.) (HADARICS et al., 1993);

4.2.76.

Pusztai hantmadár
Oenanthe isabellina (TEMMINCK, 1829)

2000. május 26–27., Zákányszék, Lódri-szék, 1 imm. (2y) ♂ pld. (Nagy T., Barkóczi
Cs., Molnár Gy. és mások) (BARKÓCZI et al., 2001);

4.2.77.

Apácahantmadár
Oenanthe pleschanka (LEPECHIN, 1770)

1955. május 15. – június 5., Budaörs, Odvas-hegy, 1 ♂ pld. (Koffán K., Keve A., Pátkai
I.) (KOFFÁN, 1957a);
1956. szeptember 2–3., Budaörs, Kálvária-hegy, 1 ad. ♂ pld. (Végh I., Farkas T.)
(FARKAS, 1959);
1964. július eleje, Dunabogdány, 1 ♂ pld. (Végh I.) (SCHMIDT, 1968);
1965. június 13–16., Budaörs, 1 ♂ pld. (Schmidt E.) (SCHMIDT, 1967);
1971. május 16–22., Budaörs, 1 ♂ pld. (Bécsy L.) (BÉCSY, 1971);
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4.2.78.

Déli hantmadár
Oenanthe hispanica (LINNAEUS, 1758)

1947. május–június, Budaörs, Farkas-hegy, 1 ♂ pld. (Dandl J.) (DANDL, 1950);
1948. május 6., Budaörs, Farkas-hegy, 1 ♂ pld. (Dandl J.) (DANDL, 1950);
1951. május 5., Budaörs, Út-hegy, 1 ♂ pld. (Koffán K.) (KOFFÁN, 1957b);
1955. június 12–15., Budaörs, Farkas-hegy, 1 ♂ pld. (Dandl J., Koffán K., Szijj J.)
(DANDL, 1957);
1963. június 10., Pilisvörösvár, 1 ♂ pld. (Végh I.) (SCHMIDT, 1968);
1979. június 9., Hajdúböszörmény, 1 ♂ pld. (Sóvágó M.) (SÓVÁGÓ, 1979);
1993. május 22., Tokaj, Binét-bánya, 1 ad. ♂ pld. (G. Bennett, Konyhás S. és mások)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998b);
1994. május 28. – június 20., Tállya, kőbánya, 1 ad. ♂ pld. (Petrovics Z. és mások)
(MAGYAR, 1995);
1995. április vége – június 14., Tállya, kőbánya, 1 ad. ♂ pld. (Petrovics Z. és mások)
(MAGYAR, 1997);
1997. május 4–15., Tállya, kőbánya, 1 ad. ♂ pld. (Bankovics A., Zalai T., Albert L.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
2006. április 22. – május 7., Nagyharsány, Szársomlyó, 1 imm. (2y) ♂ pld. (Nagy G.,
Ónodi M. és mások);

4.2.79.

Sivatagi hantmadár
Oenanthe deserti (TEMMINCK, 1825)

1991. november 17–20., Balmazújváros, Nagy-szik, 1 ♀ pld. (Szilágyi A., Tar J. és
mások) (ECSEDI et al., 1992);

4.2.80.

Kék kövirigó
Monticola solitarius (LINNAEUS, 1758)

2006. április 11–27., Nagyharsány, Szársomlyó, 1 imm. (2y) ♂ pld. (Ónodi M. és
mások);

4.2.81.

Örvös rigó torquatus alfaja
Turdus torquatus torquatus LINNAEUS, 1758

1960. március 12., Gyöngyössolymos, 1 pld. (Nagy Gy.) (NAGY, 1964);
1964. április 11., Kis-Balaton, 1 pld. (KEVE, 1984);
2004. november 5–7., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 imm. (1y) ♂ pld. (Ecsedi Z., M.
Watson, Oláh J.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG (2006c);
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4.2.82.

Berki poszáta
Cettia cetti (TEMMINCK, 1820)

1996. október 25–26., Fenékpuszta, 1 ♀ pld. (Kancsal B., Palkó S. és mások) (KANCSAL
& PALKÓ, 1997);
1999. október 23–24., Fenékpuszta, 1 imm. (1y) pld. (Magai F., Palkó S. és mások)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001a);
2003. május 9. – július 7., Kis-Balaton, 1 éneklő ♂ pld. + 1 család (Schmidt A., Kalotás
Zs., Magyar G. és mások) (SCHMIDT, 2005);
2003. június 29., Fenékpuszta, 1 juv. (1y) pld. (Magai F. és mások)*;
2003. július 16., Fenékpuszta, 1 juv. (1y) pld. (Darázsi Zs.)*;
2004. április 16. – június 27., Kis-Balaton, Ingói-berek, 1 éneklő ♂ pld. (Schmidt A.,
Megyer Cs., Schmidtné Kővári I. és mások) (SCHMIDT, 2005);
2004. április 17., Pötréte, tőzegbányatavak, 1 éneklő ♂ pld. (Schmidt A., Megyer Cs.,
Schmidtné Kővári I.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2004. május 7., Kis-Balaton, II. ütem (nyugati terelőtöltés), 1 éneklő ♂ pld. (Schmidt
A., Schmidtné Kővári I.) (SCHMIDT, 2005);
2004. október 29., Fenékpuszta, 1 imm. (1y) pld. (Gáti E., Kusztor D.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2005. április 3. – június 26., Kis-Balaton, Hévíz–Páhoki-csatorna, 1 éneklő ♂ pld.
(Megyer Cs., Gál Sz., Hadarics T. és mások);
2005. május 7. – szeptember 28., Kis-Balaton, II. ütem (nyugati terelőtöltés), 1 éneklő ♂
pld. (Megyer Cs., Hadarics T., Gáti E. Fitos E.);
2006. augusztus 2., Fenékpuszta, 1 ad. pld. (Magai F.);
2006. augusztus 4., Regöly, Pacsmagi-halastavak, 1 pld. (Molnár Z., Aczél G.)*;

4.2.83.

Szuharbújó
Cisticola juncidis (RAFINESQUE, 1810)

2006. július 15–16., Izsák, Kolon-tó, 1 ♂ pld. (Németh Á. és mások);

4.2.84.

Rozsdás nádiposzáta
Acrocephalus agricola (JERDON, 1845)

1978. augusztus 11., Fülöpháza, Kondor-tó, 1 juv. (1y) ♂ pld. (Györgypál Z.)
(GYÖRGYPÁL, 1978; GYÖRGYPÁL & BANKOVICS, 1980);
1992. szeptember 23., Fenékpuszta, 1 juv. (1y) pld. (Molnár L., Palkó S. és mások)
(MAGYAR & HADARICS, 1995);
1995. április 1., Fenékpuszta, 1 ad. ♂ pld. (Palkó S.) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 1998b);
1995. július 21., Fehértó, Fehér-tó, 1 ad. pld. (Neuwirth N., Fülöp T. és mások)
(MAGYAR, 1997);
1998. augusztus 6., Sumony, Sumonyi-halastó, 1 ad. pld. (Gyurácz J. és mások)
(GYURÁCZ, 1999);
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1999. szeptember 7., Fertőújlak, Hansági-főcsatorna, 1 juv. (1y) pld. (Szimuly Gy.,
Mogyorósi S. és mások) (SZIMULY & MOGYORÓSI, 2000);
1999. október 17., Izsák, Kolon-tó, 1 juv. (1y) pld. (Barkóczi A., Németh Á., Pigniczki
Cs. és mások) (NÉMETH & PIGNICZKI, 2004b);
2002. október 23., Izsák, Kolon-tó, 1 juv. (1y) pld. (Németh Á., Madarász B., Halmos
G.) (NÉMETH & PIGNICZKI, 2004b);
2003. július 20–21., Szeged, Fehér-tó, 1 ad. ♀ pld. (Torday L. és mások) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);
2003. szeptember 4., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 pld. (M. Watson) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);
2003. szeptember 29., Szeged, Fehér-tó, 1 juv. (1y) pld. (Lovászi P., Asbóth N. és
mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);
2005. augusztus 30., Farmos, Nagy-nádas, 1 juv. (1y) pld. (Kis V., Németh A. és
mások);
2006. június 27., Fenékpuszta, 1 ad. pld. (Paprika A. és társai)*;
2006. szeptember 21., Fenékpuszta, 1 juv. (1y) pld. (Gáti E. és társai)*;

4.2.85.

Bajszos poszáta
Sylvia cantillans (PALLAS, 1764)

2002. május 20., Cserépfalu, Hór-völgy, 1 éneklő ♂ pld. (Sós E., H. Ackered és mások)
(SÓS, 2003);

4.2.86.

Kucsmás poszáta
Sylvia melanocephala (GMELIN, 1789)

1979. július 29., Hegymagas, Szent György-hegy, 1 ad. ♂ pld. (ZSOLDOS, 1979, 1987);
1998. április 5., Tömörd, Nagy-tó, 1 ad. ♂ pld. (Bánhidi P., Gyurácz J.) (BÁNHIDI,
1998; BÁNHIDI & GYURÁCZ, 1999);

4.2.87.

Királyfüzike
Phylloscopus proregulus (PALLAS, 1811)

1996. október 13., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 pld. (T. Lund; Bartha Cs., Bán M.,
Pánya Cs., Zsoldos I.) (LUND, 1996)
2000. október 5., Barabás, Kaszonyi-hegy, 1 pld. (Szilágyi A. és mások) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001a);
2000. október 21., Szolnok, Tallinváros, 1 pld. (Gődér R., Rimóczi Á., Oláh J., Zalai T.,
Ecsedi Z.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001a);
2003. október 23., Tömörd, 1 pld. (Somogyi Z., Bánhidi P., Gyurácz J., Varga L.)
(BÁNHIDI, 2003)*;
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2004. november 4., Tömörd, 1 pld. (Illés P., Szabolcs A. és mások) (BÁNHIDI &
GYURÁCZ, 2004);
2006. november 11., Barabás, Kaszonyi-hegy, 1 pld. (Török H. A.) (TÖRÖK &
PETRILLÁNÉ BARTHA, 2006)*;

4.2.88.

Vándorfüzike
Phylloscopus inornatus (BLYTH, 1842)

1989. október 8., Egerszalók, 1 juv. (1y) pld. (Fitala Cs.) (FITALA, 1993);
1989. november 9., Surány, 1 pld. (Schmidt A., Magyar G., Waliczky Z.) (MAGYAR et
al., 1991);
1999. október 1., Ócsa, 1 ad. ♀ pld. (Karcza Zs., Privigyei Cs., Fidlóczky A., Fidlóczky
Zs., Varró L.) (KARCZA, 2001);
2001. szeptember 27., Tata, Réti-halastavak, 1 juv. (1y) pld. (Szimuly Gy., Ballabás A.,
Ballabás G., Bátky G.);
2002. október 12., Tömörd, Nagy-tó, 1 pld. (Németh Cs., Kiss J., Lőrincz A., Bánhidi P.
és mások) (KISS, 2002);
2003. október 14–15., Barabás, Kaszonyi-hegy, 1 pld. (Petrilláné Bartha E., Török H.
A. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);
2004. október 3., Gyömrő, 1 juv. (1y) pld. (Benei B., Benei Zs. és mások) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2006. szeptember 27–29., Debrecen, botanikus kert, 1 pld. (Zöld B. és mások);

4.2.89.

Vastagcsőrű füzike
Phylloscopus schwarzi (RADDE, 1863)

2000. október 7–8., Barabás, Kaszonyi-hegy, 1 pld. (Szilágyi A. és mások) (SZILÁGYI,
2001);
2003. október 22–25., Ócsa, 1 pld. (Miholcsa T., Takács Á., Privigyei Cs., Csörgő T.,
Halmos G., Karcza Zs. és mások)*;
2005. október 3., Izsák, Kolon-tó, 1 pld. (Németh Á. és mások);

4.2.90.

Barna füzike
Phylloscopus fuscatus (BLYTH, 1842)

2002. november 1–2., Izsák, Kolon-tó, 1 juv. (1y) pld. (Németh Á., Pigniczki Cs. és
mások) (NÉMETH & PIGNICZKI, 2004a);
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4.2.91.

Bonelli-füzike
Phylloscopus bonelli (VIEILLOT, 1819)

1989. augusztus 28., Fenékpuszta, 1 juv. (1y) ♂ pld. (Palkó S., Farkas S. és mások)
(PALKÓ, 1990; PÉNZES & PÉNZES, 1990);

4.2.92.

Csilpcsalpfüzike tristis alfaja
Phylloscopus collybita tristis (VIEILLOT, 1819)

1990. november 10., Dinnyés, Dinnyési-halastavak, 1 pld. (Waliczky Z., Schmidt A.,
Schmidt E.) (BANKOVICS, 1992);
1993. október 1., Balmazújváros, Keleti-főcsatorna, 1 pld. (Ecsedi Z., Ecsedi L., Tar J.)
(MAGYAR & HADARICS, 1995);
1995. szeptember 18., Sopron, Nemes-kút, 1 ♀ pld. (Laczik D., Mazál I., Molnár B.,
Mogyorósi S., Hadarics T.) (HADARICS, 1999b);
2001. november 4., Gárdony, Dinnyés, 1 pld. (Schmidt A., Kővári I., Schmidt E. és
mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001b);
2002. november 16., Dinnyés, Dinnyési-Fertő, 1 pld. (Vasuta G., Kocsis K.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
2006. október 22., Ócsa, 1 juv. (1y) pld. (Privigyei Cs.)*;

4.2.93.

Függőcinege caspius alfaja
Remiz pendulinus caspius (POELZAM, 1870)

2004. november 11., Izsák, Kolon-tó, 1 ad. ♂ pld. (Németh Á., Lóránt M.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);

4.2.94.

Nagy őrgébics homeyeri alfaja
Lanius excubitor homeyeri CABANIS, 1873

2002. november 15. – december 9., Hortobágy, Hortobágyi-halastó és Cserepes-puszta,
1 juv. (1y) pld. (Ecsedi Z., Szilágyi A., M. Watson, Oláh J., Tar J.) (OLÁH et al.,
2004);

4.2.95.

Szajkó albipectus alfaja
Garrulus glandarius albipectus KLEINSCHMIDT, 1920

1940. február 27., Zselickisfalud, Kardosfa, 1 ♂ pld. (Krón K.) (KEVE KLEINER, 1942);
1960. április 17., Budapest, Rákoskeresztúr, 1 pld. (Horváth N.) (KEVE, 1960a);
1962. október 4., Nárai, 1 pld. (KEVE, 1967);
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1962. október 24., Kéthely, 1 pld. (KEVE, 1967);
1962. november 18., Süttő, 1 pld. (KEVE, 1967);
1962. november és 1963. február között, Dunántúl (Páka, Kisrákos, Kőszegfalva,
Monostorapáti, Pula, Nagyberki, Cserdi, Olasz, Kövesd-Bátaszék, Mucsi,
Nagyveleg, Bajna, Héreg), 21 pld. (KEVE, 1967);
1963. március 20., Hévíz, 1 pld. (KEVE, 1967);

4.2.96.

Havasi csóka
Pyrrhocorax graculus (LINNAEUS, 1766)

1933. január 24., Döröske, 1 ad. ♂ pld. (Molnár L.) (CSABA, 1937; BANKOVICS, 1997);
1990. szeptember 16., Nyergesújfalu, 1 pld. (Szimuly Gy.) (BANKOVICS, 1992);

4.2.97.

Havasi varjú
Pyrrhocorax pyrrhocorax (LINNAEUS, 1758)

1928. december 25., Salgótarján, 1 ♂ pld. (Bartkó J.) (GRESCHIK, 1930; ÉHIK, 1931);

4.2.98.

Csóka spermologus alfaja
Corvus monedula spermologus VIEILLOT, 1817

1936. augusztus 27., Tihany, 1 pld. (KEVE, 1960b);
1938. február 26., Kéthely, 1 pld. (KEVE, 1960b);
1938. március 31., Kéthely, 1 pld. (KEVE, 1960b);

4.2.99.

Dolmányos varjú sardonius alfaja
Corvus corone sardonius KLEINSCHMIDT, 1903

1928. december 28., Taktaszada, 1 pld. (KEVE, 1972);
1969. szeptember 19., Bácsalmás, Sós-tó, 1 ♂ pld. (Rékási J.) (RÉKÁSI, 1975);

4.2.100.

Havasipinty
Montifringilla nivalis (LINNAEUS, 1766)

1995. október 3., Máriahalom, 1 pld. (Czirok G.) (CZIROK & SZINAI, 1996);
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4.2.101.

Szalagos keresztcsőrű
Loxia leucoptera GMELIN, 1789

1990. szeptember 12., Sátoraljaújhely, 1 juv. ♀ pld. (Bem T.) (BANKOVICS, 1991);
1990. december 16., Biatorbágy, 1 juv. ♀ pld. (Ujhelyi B., Vágvölgyi B.) (BANKOVICS,
1991);
1997. október 30. – november 22., Zalaegerszeg, 1 ad. ♂ pld. (Horváth A., Faragó Á.,
Gál Sz. és mások) (FARAGÓ, 1998);

4.2.102.

Karmazsinpirók
Carpodacus erythrinus (PALLAS, 1770)

1983. szeptember 8., Budakeszi, 1 juv. (1y) pld. (Szentendrey G.) (SZENTENDREY,
1984);
1990. július 24., Fertőrákos, üdülőtelep, 1 ad. ♀ pld. (Pellinger A., Hadarics T. és
mások) (MME SOPRONI HCS, 1992);
1991. május 22., Karcag, 1 ad. ♂ pld. (Kalivoda B., Tóth L., Zsigrai Gy., Kovács J. I.)
(KALIVODA, 1993);
1992. május 20., Hortobágy, Fekete-rét, 1 ad. ♂ pld. (Tar J.) (WALICZKY, 1993);
1992. május 30., Fenékpuszta, 1 imm. ♂ + 1 ad. ♀ pld. (Kováts L., Palkó S.) (MAGYAR
& HADARICS, 1995);
1992. május 31., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 imm. ♂ pld. (Gál A.) (MAGYAR &
HADARICS, 1995);
1992. augusztus 8., Fehértó, Fehér-tó, 1 juv. (1y) pld. (Fülöp T. és mások) (FÜLÖP,
1993);
1992. augusztus 19., Naszály, Ferencmajori-halastó, 1 imm. pld. (Szimuly Gy. és
mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1993. július 8., Fenékpuszta, 1 ad. ♀ pld. (Palkó S. és mások) (MME NOMENCLATOR
BIZOTTSÁG, 1998c);
1993. július 10., Hortobágy, Hortobágyi-halastó, 1 ♂ pld. (Emri T.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1993. szeptember 3., Perkupa, 1 juv. (1y) pld. (Juhász L.) (JUHÁSZ, 1995);
1994. április 22., Pusztaegres, Örspuszta, 1 ad. ♀ pld. (Szinai P.) (SZINAI, 1995);
1994. május 22., Egyek, Félhalom, 1 imm. (2y) ♂ pld. (Schmidt A., G. Gorman)
(MAGYAR, 1997);
1995. május 27., Őrtilos, 1 imm. (2y) ♂ pld. (Juhász L., Toldi M.) (JUHÁSZ, 1995);
1997. május 24., Balatongyörök, 1 imm. (2y) ♂ pld. (K.-D. Feige) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2000);
1997. május 24–26., Hortobágy, Hortobágyi-halastó 1 imm. (2y) ♂ pld. (Emri T., Zöld
B., Ecsedi Z., Szilágyi A., Oláh J. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG,
1998c);
1997. május 26., Fertőrákos, üdülőtelep, 1 éneklő ♂ pld. (Mogyorósi S.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1997. május 28., Sopron, Sopronbánfalva, 1 éneklő ♂ pld. (Mogyorósi S., Kozák G.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 1998c);
1999. május 30., Debrecen, 1 imm. (2y) ♂ pld. (Oláh J., Bruszik Á.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001a);
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2000. július 18., Izsák, Kolon-tó, 1 ad. ♀ pld. (Karcza Zs., Németh Á., Pigniczki Cs. és
mások);
2002. május 14., Boldogkőújfalu, Rákóczi u., 1 ad. ♂ pld. (Serfőző J.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
2003. május 24., Hortobágy, Halastó, 1 ad. pld. (Tar J., Tihanyi G.) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);
2003. június 15. – augusztus 13., Tapolca, Ady Endre utca, 1 ad. ♂ + 1 ad. ♀ pld.
(Tomor Á., Ferenczi M.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);
2003. augusztus 17., Tömörd, 1 juv. (1y) pld. (Illés P., Bánhidi P., Kelemen T.) (ILLÉS,
2003);
2004. május 23., Sárbogárd, Rétszilasi-halastavak, 1 imm. (2y) ♂ pld. (Kókay B.)
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2004. július 2–29., Tapolca, Ady Endre utca, 1 ad. ♂ pld. (Tomor Á. és mások) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006c);
2006. május 13., Hortobágy, Árkus-ér, 1 ad. ♂ pld. (Gál A., Gyüre P. és mások)*;

4.2.103.

Nagy pirók
Pinicola enucleator (LINNAEUS, 1758)

1928. január 17., Molnaszecsőd, 1 ♂ pld. (Molnár L.) (CSABA, 1950);

4.2.104.

Hósármány vlasowae alfaja
Plectrophenax nivalis vlasowae PORTENKO, 1937

1962. január 31., Bugyi, Ürbő, 1 ♂ pld. (HORVÁTH & HÜTTLER, 1964);
1962. február 4., Bugyi, Ürbő, 1 ♂ pld. (HORVÁTH & HÜTTLER, 1964);

4.2.105.

Fenyősármány
Emberiza leucocephalos S. G. GMELIN, 1771

1986. január 1., Barlahida, 1 imm. (2y) ♂ pld. (Porgányi P., Ács A., Palkó S., Vaski L.)
(ÁCS & PALKÓ, 1987);
2001. szeptember-október, Dél-Alföld, 1 ♂ pld. (Magyar G.)*;

4.2.106.

Törpesármány
Emberiza pusilla PALLAS, 1766

1988. november 7., Ócsa, 1 juv. (1y) pld. (Csörgő T., Móra V., Nádasi G. és mások)
(CSÖRGŐ, 1989);

203

1990. október 22., Kunmadaras, Kunkápolnási-mocsár, 1 pld. (Kovács G.) (KOVÁCS,
1991b);
2002. november 29–30., Ócsa, 1 juv. (1y) pld. (Lóránt M., Hadarics T. és mások) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);

4.2.107.

Kucsmás sármány
Emberiza melanocephala SCOPOLI, 1769

1995. június 23., Tiszanána, Magashatár-dűlő, 1 ad. ♂ pld. (Szegedi Zs., Fitala Cs.,
Sótér Sz., Klein D.) (FITALA & SZEGEDI, 1995);
2000. május 12., Pély, Kelemen-dűlő, 1 ad. ♂ pld. (Fatér I. és mások) (MME
NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2001a);
2002. június 8., Nagyiván, Nagyiváni-puszta (Péterfi-tanya), 1 ad. ♂ pld. (Schmidt A.
és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006a);
2003. június 13., Egyek, Kis-Villongó, 1 ad. ♀ + 1 ad. ♂ pld. (Tar J.; Végvári Zs. és
mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);
2004. június 8. – július 11., Tállya, Nagy-Bányász, 1 ad. ♂ pld. (Petrovics Z., Simay A.,
Zalai T. és mások) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2006b);
2005. június 6-7., Tállya, Nagy-Bányász, 1 ad. ♂ pld. (Petrovics Z. és mások);
2006. június 12–16., Jászberény, Cigány-dűlő 1 ad. ♂ hím pld. (Zalai T., Fatér I.,
Tihanyi G., Horváth M.);
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5. Összefoglalás
Magyarország madárfaunája korábban még nálunk elő nem fordult új fajok megjelenése révén
folyamatosan gyarapszik. A hazánkban előfordult madárfajok számának növekedése
különösen a Magyar Madártani Egyesület megalakulása utáni időszakban, azon belül is az
1990-es évek elejétől szembetűnő. Az új madárfajok kimutatásának gyakorisága minden
időben összefüggött az adott időszak történelmi, társadalmi hátterével, mivel bizonyos
történelmi és politikai körülmények egyes korokban nem tették lehetővé az intenzív terepi
munkát.
Hazánkban 2006 végéig 395 madárfaj fordult elő. A fajszám további növekedése az
elkövetkező években valószínűleg le fog lassulni, hiszen egyre kevesebb az új fajként
potenciálisan szóba jöhető madárfajok köre.
Faunára új madárfajok megjelenése sok esetben összefügg egy-egy faj
fészkelőterületének terjeszkedésével, a fajok terjeszkedésének hátterében pedig többnyire
környezeti okok állnak, melyek viszont legtöbbször az adott terület klímaváltozásaival, illetve
az emberi tevékenység következtében beállt változásokkal állnak összefüggésben. Az utóbbi
évtizedek és a közeli jövő várható felmelegedésének következtében a jövőben elsősorban
olyan új madárfajok megjelenésére lehet számítani hazánkban, melyek a tőlünk délre eső
melegebb területekről terjeszkednek észak felé. E fajok eleinte nyilván csak egyre gyakoribb
kóborlóként fognak megjelenni, később viszont akár költőfajjá is válhatnak.
Több Európába betelepített madárfaj esetében is várható, hogy vadon élő populációik
terjeszkedésnek indulnak, és a Kárpát-medencében is megjelennek fészkelőként.
Az új fajok egy-egy időszakban többnyire azokból a rendszertani kategóriákból kerülnek
ki, melyek fajaira az adott időszakban nagyobb mértékű gyűjtés, kutatás irányul, mindez
természetesen összefügg azzal is, hogy az adott időszakban a terepi munka során milyen
technikai eszközök álltak, állnak rendelkezésre.
Az új fajok kimutatásának módjai szintén az adott időszakra jellemző kutatási, gyűjtési
módszerek szerint változnak, ami összefügg azzal, hogy milyen az adott korszak
természetvédelmi etikai és jogi háttere.
A faunára új madárfajok eleinte mindig csak mint ritka kóborlók jelennek meg nálunk,
később aztán egyes fajok rendszeres átvonulókká vagy fészkelőkké is válhatnak.
Az egyes ritka kóborló fajok európai előfordulásainak többnyire jellemző tér- és időbeli
mintázata van. E jellemző tér-idő mintázatba a legtöbb esetben a hazai előfordulások is
beleilleszkednek. Több ritka kóborló faj esetében jellemző különbségeket lehet kimutatni a
fiatal és az öreg madarak magyarországi előfordulási mintázata között.
Az ősszel megjelenő kóborló fajok előfordulásainak a hátterében a fiatal madarak
vonulási irányultságának nagyobb szórása, a költés utáni kóborlás, a reverz vonulás vagy a
tükörkép-vonulás állhat. E jelenségek egy része valószínűleg a madarak orientációs
mechanizmusainak a zavara következtében áll elő.
Tavasszal a ritka fajok többnyire a tőlünk délre fészkelő madárfajok közül kerülnek ki, és
a tavaszi ’overshooting’-ként ismert jelenség következtében kerülnek a Kárpát-medencébe.
A kóborlók megjelenésében természetesen akár az őszi, akár a tavaszi időszakban nagy
szerepet játszik az időjárás is, hiszen számos madárfaj előfordulásai összefüggésbe hozhatók a
kontinensnyi kiterjedésű ciklonok és anticiklonok mozgásával.
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Több olyan ritka madárfaj is előfordul hazánkban, amelyek egyes megfigyelt egyedei
valószínűleg fogságból szököttek. A jövőben egyre több ilyen megfigyeléssel kell számolni,
és az adatok elbírálásnál nagy gonddal kell eljárni annak megállapítása érdekében, hogy az
adott példány fogságból szökött vagy vad eredetű-e. Ennek során az adott faj előfordulásaira
jellemző tér- és időbeli mintázat ismeretén túl a megfigyelést megelőző időjárási
makroszinaptikus helyzeteket is figyelembe kell venni.
A dolgozat írása során összegyűjtött előfordulási adatok közreadásával az a célom, hogy
egy helyen, az egyes adatok leírása során egységes elveket követve legyenek meg a tárgyalt
madárfajok adatai. Ezek az adatok természetesen több helyen lettek már publikálva, nagy
részük a különböző névjegyzékekben, illetve a Nomenclator Bizottság jelentéseiben már
megjelent, de fajonként így összegyűjtve – és a megfelelő irodalmi hivatkozásokkal
kiegészítve – eddig még nem kerültek publikálásra.
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6. Köszönetnyilvánítás
Először is szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, DR. CSÖRGŐ TIBORnak (Budapest),
aki szabadidejét és szemét nem kímélve átrágta magát a sokszor nagyon nehezen olvasható –
és ezért időnként nehezen is értelmezhető – szöveg első változatán. Hasznos tanácsai révén
sikerült talán kicsit szellősebbé tenni a szöveget. A hosszú körmondatok egyszerűsítésére
vonatkozó észrevételeit sajnos nem minden esetben tudtam megvalósítani.
Köszönet illeti a Nomenclator Bizottság valamennyi régebbi és jelenlegi tagját. A
dolgozat az ő munkájuk összefoglalásának is tekinthető. A bizottság tagjainak éveken át tartó
áldozatos munkája nélkül nem beszélhetnénk hiteles előfordulási adatokról. Külön köszönet
illeti a Nomenclator Bizottság jelenlegi titkárát, ZALAI TAMÁSt (Heves), hogy a bizottság
legfrissebb döntéseiről mindig azonnal tájékoztatott, így az elfogadott, hitelesített adatok köre
a dolgozat megírása közben mindig napra kész volt.
Itt mondok köszönetet az e helyt név szerint fel nem sorolható minden terepi
madarásznak azért, hogy a ritka fajokra vonatkozó adataikat nem hagyták a saját
jegyzettömbjeikben porosodni, hanem jelentették azokat a Nomenclator Bizottságnak,
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