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Abstract
For the 29th report of the Hungarian Checklist and Rarities Committee 150 records were considered of which
91% were accepted (120 records of 41 different species/subspecies in category A, 1 record in category C, 1
category DA, 1 record in DE and 1 record in E, also 13 breeding records of 4 species’). Highlights of 2016 were
the first Yellow-billed Loon and Rock Pipit, the fourth Isabelline Wheatear, the third and fourth Blyth’s Reed
Warbler, the fourth to sixth Dusky Warbler and the third Spanish Sparrow.
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Fehércsőrű búvár (Gavia adamsii) 2016. december 3. Balatonföldvár (Mészáros József)
Bevezetés
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Nomenclator Bizottsága (MME NB) a rendelkezésre álló
leírások és dokumentumok alapján megvizsgálta a 2016-os év során Magyarországon észlelt leírásköteles
madárfajok adatait. Emellett néhány korábbi évből származó adatot is tárgyalt, így e jelentés a 2016-os
megfigyelések mellett korábbi adatokat is tartalmaz.
A 2016. évi adatok lezárása és a bizottság hatáskörébe tartozó feladatok ellátása végett az MME NB 2019. január
25–26-án Hortobágyon ült össze. Az alábbi személyek vettek részt a bizottság 2016-os évet is érintő munkájában
(ábécé sorrendben): Balla Dániel, Cser Szilárd, Gál Szabolcs (titkár), dr. Hadarics Tibor, Kókay Bence, Simay
Gábor, dr. Steiner Attila és Tamás Ádám. A fontos döntésekről az MME NB honlapján (www.birding.hu) már
beszámoltunk.
E jelentés összeállítása során a Nomenclator Bizottság 150 adatot vizsgált. A beküldött jelentések közül a
bizottság 45 faj/alfaj 120 adatát fogadta el A kategóriába, egy faj egy adatát C, egy faj adatát D A , egy faj adatát
DE és egy faj adatát pedig E kategóriába, továbbá hitelesítette 4 faj 13 fészkelési adatát . Így az MME NB a
megvizsgált adatok majdnem 87 %-át hitelesítette.
A korábban elfogadott adatok tételes felsorolása az MME NB éves jelentéseiben, illetve 2007-tel bezárólag az
MME NB összefoglaló jelentésében található meg (MME NB, in press). A legfeljebb tizenöt hitelesített adattal
rendelkező fajok esetében az előfordulások 2008. május 30-ig megtalálhatók összegyűjtve a Magyarország
madarainak névjegyzéke legutóbbi kiadásában (MME NB, 2008).
Az elfogadott adatok felsorolásánál a fajok tudományos neve mögött zárójelben olvasható számadatok a faj
eddigi bizonyított magyarországi előfordulásainak összesített számát jelentik, 2016. december 31-ével bezárólag.
Az előfordulások számát és az összes példányszámot törtjel választja el (amennyiben csak egy szám van
feltüntetve, ez az előfordulást és az egyedszámot is jelenti).
A megfigyelés helyéül a közigazgatási településhatárt adtuk meg, melyeknél a leírásban szereplő helységnevet
vettük alapul. Kivételt azok az esetek képeztek, ahol a leírásban egyértelműen nem a valós községhatár szerepelt,
hanem a legközelebbi települést vagy településrészt adták meg. Ezekben az esetekben, ahol erről információnk
volt, a valós községhatárt adtuk meg.

Rendszerint mindazok nevét feltüntettük, akik a madarat elsőként találták, meghatározták és az észlelésről
jelentést készítettek. Amennyiben a madarat háromnál több személy találta, a további megfigyelőkre rendszerint
és társai megjegyzéssel utalunk. Abban az esetben, ha az adott példányt az első megfigyelést követően más
megfigyelők is látták, rájuk és mások kifejezéssel utalunk.
Ezúton is felhívjuk a megfigyelők figyelmét, hogy amennyiben olyan ritka madárfaj előfordulási adatával
rendelkeznek, melyet a Nomenclator Bizottság a részére beküldött jelentés hiányában még nem bírált,
készítsenek jelentést az észlelésről, és a hitelesítés érdekében juttassák el azt a bizottság titkára címére (Gál
Szabolcs, e-mail: nomenclator@birding.hu, vagy postacím: H–1121 Budapest, Költő utca 21.), lehetőség szerint
elektronikus formában. A jelentés elkészítésének módjáról egyebek mellett a Partimadár 1994/2. számában
közölt irányelvek a mérvadók (Magyar, 1994; http://birding.hu/mme_kapcsolodo_cikkek.html). A jelentések
bármilyen formában készíthetők, de mind az elkészítés, mind a bírálatok során könnyebbséget jelent a bizottság
által rendszeresített Jelentőlap használata (a bizottság bármelyik tagjától kérhető, de elérhető az MME
Nomenclator Bizottság honlapján is: http://www.birding.hu/dokumentumok.html).
Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy az AERC (Association of European Rarities Committees,
http://www.aerc.eu) ajánlása szerint kívánatos a rendkívül ritka fajok legalább első öt előfordulási adatának az
egyenkénti, a megfigyelések körülményeit és a madár részletes leírását is tartalmazó, önálló közleményben való
publikálása valamelyik hazai szaklapban, lehetőleg olyanban, amelyik idegen nyelvű (angol vagy német)
összefoglalókat is közöl a cikkekről (pl. Aquila). Kérjük a megfigyelőket, hogy – szakítva az eddigi rossz
szokással – a jövőben erről se feledkezzenek meg.
Az el nem fogadott adatok a jelentés végén találhatók, a megfigyelők nevének feltüntetése nélkül. Minthogy
ezek az adatok nem abszolút bizonyosságúak, a madártani szakirodalomban kerülendő a rájuk való hivatkozás.
A jelentésben felsorolt adatokra történő hivatkozás esetén, amennyiben az MME NB jelentésén kívül más forrás
nem adható meg (minthogy azt máshol nem publikálták még), javasoljuk a megfigyelők nevét is feltüntetni a
következő példához hasonlóan: Rózsás flamingó (Phoenicopterus roseus) 2016. október 19. – november 4.,
Hortobágy, 1 imm. pld. (Koczka András és mások in MME NB, 2016).
Személyi változások
2017. január 1-től Simay Gábor helyét dr. Hadarics Tibor vette át a Bizottságban.
Fajlistákkal, névjegyzékkel kapcsolatos változások
Az MME NB legújabb döntése alapján taxonómiai-rendszertani vonatkozásban, valamint a tudományos nevek
tekintetében már nem az AERC–TAC listáját követi. Ennek legfőbb oka, hogy az AERC a listáját már régóta
nem frissítette, holott más listák jelenleg is dinamikusan változnak, így a legtöbb európai ritkaságbizottság már
elpártolt tőle. Ezentúl az MME NB az IOC (Internatinal Ornithological Committee) taxonómiáját követi.
Ezzel a váltással három madárfajjal (amelyek eddig alfajként voltak kezelve) bővült a magyar fajlista.
Magyarországon a vetési lúdnak két „alakja” (a korábban követett rendszertan szerint két alfaja) fordul elő
rendszersen: az Anser fabalis fabalis és az Anser fabalis rossicus. Utóbbit az IOC egy másik fajba (Anser
serrirostris) sorolja, így hivatalos latin neve Anser serrirostris rossicus. Ennek a fajnak az MME NB döntése
alapján tundralúd lett a magyar neve, az Anser fabalis pedig vetési lúd maradt. Újra faj státuszt kapott a
dolmányos varjú (Corvus cornix), amelyet eddig a kormos varjú (Corvus corone) alfajaként (Corvus corone
cornix) kezeltek, bár ebben korábban is sokszor volt már változás. A barna zsezse (Acanthis cabaret) is fajként
kezelendő, ezt a taxont az AERC–TAC a zsezse (Carduelis flammea) alfajának (Carduelis flammea cabaret)
tartotta. Ebben az esetben a latin nemi név is megváltozott, amire az újonnan követett taxonómiában (IOC) még
más esetekben is sor került (Magyar, 2018).
Az új, az IOC által kidolgozott taxonómiához igazított magyar lista, a fajok sorrendje és tudományos nevei a
2018-as Aquilában elérhető (Magyar, 2018), ennek a jelentésnek az elkészítésekor már ezt a taxonómiát
követtük.
A vörös ásólúd (Tadorna ferruginea) esetében indokolt volt a 2009-es álláspontunkon (amikor a faj új adatait
egységesen C kategóriába soroltuk) való változtatás. A legújabb megfigyelések, főleg a nyakgyűrűs nagy lilikek
(Anser albifrons), illetve a ludakkal megjelenő rózsás flamingók (Phoenicopterus roseus) mozgásai alapján
joggal feltételezhetjük, hogy az ősszel és télen, a lúdcsapatokkal mozgó vörös ásóludak nagy valószínűséggel a
keleti, vad állományokból jelennek meg nálunk; ezért a Nomenclator Bizottság úgy döntött, hogy a faj kerüljön
vissza az A kategóriába, azzal a kitétellel, hogy a nyáron vagy egész éven át jelen levő madarak továbbra is C, D
vagy E kategóriákba sorolandók, egyedi megítélés szerint (a rendszeres előfordulások miatt a vörös ásólúd
továbbra sem hitelesítendő faj Magyarországon).
A megfigyelések hitelesítésével és a hitelesítendő fajokkal kapcsolatos változások
A törpekuvik (Glaucidium passerinum) 2019. január 1-től nem tartozik a hitelesítendő fajok közé, így erről a
jövőben nem kell jelentést készíteni az MME NB részére. Természetesen a jelzett időpontnál korábbi adatokról
továbbra is várjuk a leírásokat!
A hitelesítendő madárfajok listájának 2019. 01. 01-től aktualizált formája megtekinthető:
Hitelesitendo_madarfajok_listaja_2017.doc

A 2016. év nevezetességei
2016-ban az MME NB két új madárfajt fogadott el hazánk madarainak névjegyzékébe: először sikerült
bizonyítani a fehércsőrű búvár (Gavia adamsii) és a parti pityer (Anthus petrosus) hazai előfordulását (Hadarics,
2017). Ezekkel, illetve a már említett taxonómiai változásokkal a magyar lista 417 fajra bővült.
Szeptember–október folyamán inváziószerűen jelent meg a vándorfüzike (Phylloscopus inornatus) az országban,
aminek következtében több mint felével (37-ről 56-ra) emelkedett a faj itthon megfigyelt egyedeinek a száma.
További említésre méltó adatok 2016-ból: a pusztai hantmadár (Oenanthe isabellina) negyedik, a berki
nádiposzáta (Acrocephalus dumetorum) harmadik és negyedik, a barna füzike (Phylloscopus fuscatus) negyedik,
ötödik és hatodik, illetve a berki veréb (Passer hispaniolensis) harmadik előfordulása.
Az MME NB által 2015-ben elfogadott adatok – Accepted records in 2015
A Magyarországon hitelesítetten előfordult madárfajok egyes adatait az AERC (Association of European
Rarities Committees) által elfogadott elvek alapján, de a kategóriákat némileg módosítva soroltuk be. Az egyes
kategóriák meghatározása a legutóbbi névjegyzék (MME NB, 2008) bevezetőjében található meg.
A kategória
Kis hattyú (Cygnus columbianus) (40/101)
2016. március 5. Múcsony, Lánc-rét 1 ad. pld. (Győrfy Gergely);
2016. december 3. Geszt, Begécsi-víztároló 2 (1 ad.+ 1 imm.) pld. (Mazula András).
Kékcsőrű réce (Oxyura leucocephala) (n+12)
2016. február 17–27. Székesfehérvár, Vörösmarty-halastavak 1 ad. hím pld. (Kovács Norbert és sokan mások).
Jeges búvár (Gavia immer) (19)
2016. február 6–16. Abádszalók, Tisza-tó 1 ad. pld. (Emri Tamás, Zöld Barna Mihály és mások).
Fehércsőrű búvár (Gavia adamsii) (1)
2016. december 3–13. Balatonföldvár és Zamárdi, Balaton 1 imm. pld. (Kókay Bence és sokan mások)
(Hadarics, 2017).
Rózsás flamingó (Phoenicopterus roseus) (A: 15, DE: 1)
2016. május 24. – június 3. Szabadszállás, Zab-szék 1 ad. pld. (Pigniczki Csaba, Sápi Tamás, Nyúl Mihály és
mások);
2016. október 19. – november 4. Hortobágy 1 imm. pld. (Koczka András és mások).

Kékcsőrű réce (Oxyura leucocephala) 2016. február 17–27. Székesfehérvár, Vörösmarty-halastavak (ifj. Oláh
János)
Pásztorgém (Bubulcus ibis) (101/190)
2016. április 8. Derecske, Szőlő-lapos 1 ad. nászruhás pld. (Pánya Csaba);
2016. április 13–14. Földes, Kálló-hát 7 ad. nászruhás pld. (Bona Gabriella, Ványi Róbert; Simay Gábor);
2016. április 15. – október 11. Egyek-Hortobágy térsége max. 11 ad. és 2016. október 5–12. között a
Hortobágyi-halastavakon 1 juv. pld., néhány pár fészkelése feltételezhető volt az Ohati-halastavak gémtelepén
(Kecskés József; Balla Dániel és mások); Ezekből a madarakból figyeltek meg Tiszafürednél (Deli-tanya) és
Balmazújváros határában (Darassa-puszta) is;

2016. április 20. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó 1 ad. nászruhás pld. (Tar János);
2016. április 30. – július 3. Biharugra, Szőr-rét és belterület max. 2 ad. nászruhás pld. (Vasas András és mások);
2016. május 18. Csabrendek, Német-tó (tehenészet) 1 ad. pld. (ifj. Vasuta Gábor);
2016. május 24–28. Szabadszállás, Zab-szék 1 ad. pld. (Nyúl Mihály és mások);
2016. május 25. – június 6. Apaj, Csikóspusztai-halastavak és Apaj-puszta 1 ad. pld. (Steiner Attila és mások);
2016. június 19. – szeptember 10. Kapuvár, Dőri-domb és Osli, Osli-Hany max. 12 ad. pld. (Németh Árpád és
mások);
2016. július 18. Dunatetétlen, Böddi-szék 3 (2 ad. + 1 imm.) pld. (Nyúl Mihály, Berdó József, Oroszi Zoltán);
2016.augusztus 19. – szeptember 10. Zalavár, Lebuj-puszta max. 9 pld. (Gál Szabolcs és mások).

Pásztorgém (Bubulcus ibis) 2016. április 13–14. Földes, Kálló-hát (Simay Gábor)
Rózsás gödény (Pelecanus onocrotalus) (1979 óta A: 27/35, DA: 1)
2016. szeptember 8. – november 5. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 1 imm. pld. (Danku János, Danku Annamária,
Dankuné Szántó Katalin és sokan mások).
Fakó keselyű (Gyps fulvus) (n+31/53)
2016. május 17. Mecseknádasd, belterület 1 imm. pld. (Künsztler Róbert);
2016. október 3–5. Budapest, Kelenföld 2 pld. (Szelényi Balázs, Jánossy László, Prommer Mátyás és mások).
Fekete sas (Clanga clanga) (1988 óta A: 160/170, DA: 1)
2014. október 5. Nagykanizsa, Leányvári-rét 1 imm. pld. (Lelkes András);
2016. január 18. Hódmezővásárhely, Mártélyi Tájvédelmi Körzet 1 imm. pld. (Albert András);
2016. február 29. Szeged, Szőreg 1 ad. pld. (dr. Kókai Károly);
2016. április 10. Zalavár, Kis-Balaton 1 imm. pld. (2y) (Gál Szabolcs és társai);
2016. szeptember 25. – 2017. március 25. Kis-Balaton 1 ad. pld. (Szász Előd és sokan mások); 2016. október
27. – február 20. 1 imm. (elsőteles) pld. (Fejes Éva, Kovács Zoltán és mások);
2016. október 6. – november 20. Osli, Osli-hany 1 imm. (1y) pld. (Pellinger Attila, Hadarics Tibor);
2016. október 10. Zámoly, Zámolyi-víztároló 1 imm. pld. (Kovács Norbert);
2016. október 16. – november 13. Biharugra, Biharugrai-halastavak 1 ad. pld. (Kovács Ágnes és mások);
2016. október 2. Bodrogkeresztúr, belterület 1 ad. pld. (Schwartz Vince, Varga Katalin, Petrovics Zoltán);
2016. október 11. – 2017. március 14. Nagyhegyes, Elep 1 ad. pld. (Szilágyi A. és mások);
2016. október 31. Hernádkércs, belterület 1 pld. (Balogh Katalin);
2016. november 2–13. Soponya, halastavak 1 imm. pld. (Kovács Norbert);
2016. november 2. Szombathely, Potyondi-mocsár 1 ad. pld. (Kelemen Tibor);
2016. november 13. Hortobágy, Kónya 1 subad. pld. (Zeke Tamás, Guba Zsuzsanna, Zeke Gábor);
2016. november 23. Sándorfalva 1 ad. pld. (Puskás József).

Fakó keselyű (Gyps fulvus) 2016. október 3–5. Budapest, Kelenföld (Bajor Zoltán)
Törpesas (Hieraaetus pennatus) (2007 óta: 47)
2016. május 1. Geszt, Begécsi-víztároló 1 ad. pld. (világos színváltozat) (Vasas András);
2016. május 21. Siófok, Cinege-pihenő 1 ad. pld. (világos színváltozat) (Péntek István és társai);
2016. június 12. Mocsa 1 pld. (világos színváltozat) (Pribéli Levente és mások);
2016. július 1. Biharugra, belterület 1 ad. pld. (világos színváltozat) (Vasas András, Molnár Szilvia, Tőgye
János).
Törpevízicsibe (Porzana pussilla) (2010 óta 3/4)
2014. május 29. Zalavár, Kis-Balaton, Ingó 1 ad. him pld. (Cser Szilárd, Gál Szabolcs, Klein Ákos).
Lilebíbic (Vanellus gregarius) (24/25)
2016. október 15. Hortobágy, Hortobágy-halastó I-es 1 ad. pld. (Gyüre Péter);
2016. október 22–23. Kardoskút, Fehér-tó 1 pld. (Kaczkó Ádám és mások).
Cankópartfutó (Calidris subruficollis) (13/15)
2016. október 13–17. Hajdúszoboszló, Angyalháza 1 juv. pld. (Ecsedi Zoltán, Balla Dániel és mások).
Vándorpartfutó (Calidris melanotos) (87/100)
2016. szeptember 22–28. Szakmár, Dzsidva-halastó 1 juv. pld. (Tamás Ádám);
2016. október 9. Hortobágy, Hortobágy-halastó (I-es tó) 1 juv. pld. (Gyüre Péter).
Terekcankó (Xenus cinereus) (78/89)
2016. május 15. Sándorfalva, Szegedi-Fertő (II/2-es tó) 1 ad. pld. (Domján András, Barkóczi Csaba, Gyarmati
Gábor és sokan mások).
Laposcsőrű víztaposó (Phalaropus fulicarius) (48)
2016. november 20. Zalavár, Kis-Balaton (zalavári gát) 1 pld. (Gál Szabolcs).
Feketeszárnyú székicsér (Glareola nordmanni) (1990 óta: 36/45)
2015. június 15. – július 22. Kisújszállás, Nagy-rét 1 ad. (nászruhás) pld. (Kiss Ádám és sokan mások);
2016.június 29. – július 1. Kisújszállás, Nagy-rét 1 ad. (téli ruhába vedlő) pld. (Kiss Ádám; Borza Sándor).
Kenti csér (Thalasseus sandvicensis) (43/108)
2016. augusztus 12. Fonyód, móló 1 ad. pld. (Balázs Péter);
2016. augusztus 17. Balatongyörök, móló 6 ad. pld. (Ampovics Zsolt).
Csüllő (Rissa tridactyla) (1988 óta: 108/136)
2016. október 22–28. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 1 juv. pld. (Ócsai Péter és mások);
2016. november 11. Tata, Grébics (szántóföldek) 1 juv. pld. (Szabó Máté);
2016. november 14. Szántód, rév 1 juv. pld. (Pánczél Mátyás);
2016. november 16. Sarud, Tisza-tó (Valki-medence) 1 juv. pld. (Kiss Ádám, Borza Sándor);
2016. november 21–25. Hódmezővásárhely, Sun City bányatavak 1 juv. pld. (Domján András és mások);

2016. december 5. Zamárdi, szabadstrand 1 juv. pld. (Ilycsin László és mások).

Cankópartfutó (Calidris subruficollis) 2016. október 13–17. Hajdúszoboszló, Angyalháza (Balla Dániel)
Vékonycsőrű sirály (Chroicocephalus genei) (15)
2016. május 25. Acsalag, Nyirkai-Hany 1 ad. pld. (Konrad Gaus).
Halászsirály (Ichthyaetus ichthyaetus) (132/140)
2016. december 28. Szeged, Fehér-tó 1 ad. pld. (Tokody Béla, Ampovics Zsolt).
Dolmányos sirály (Larus marinus) (73/81)
2016. január 2. Gárdony, Velencei-tó 1 imm. (4y) pld. (Kókay Bence és társai);
2016. január 10–11. Gyál, szeméttelep 1 imm. (2y) pld. (Laczik Dénes, Vincze Tibor);
2016. március 19. Szeged, Szegedi-Fertő (II/6-os tó) 1 imm. pld. (Domoki Ferenc, Tokody Béla);
2016. december 11. Pátka 1 imm. (1y) pld. (Kókay Bence, Daniel Bastaja, Takács Ádám).
Szélesfarkú halfarkas (Stercorarius pomarinus) (n +41/45)
2016. október 17. Nádudvar, Szelencés 1 ad. világos + 4 juv. sötét pld. (Ecsedi Zoltán és társai);
2016. október 18. Sarud, Sarudi-medence 1 ad. (világos színváltozat) pld. (Kiss Ádám);
2016. október 22. Hortobágy, Hortobágyi-halastavak 1 juv. pld. (Bátky Gellért, Musicz László);
2016. október 23–24. Tömörkény, Csaj-tó 1 juv. pld. (Vass Tamás és mások).
Ékfarkú halfarkas (Stercorarius parasiticus) (1988 óta:79/98)
2016. augusztus 18. Vonyarcvashegy, Balaton 1 imm. (2y) pld. (Gál Szabolcs).
Törpekuvik (Glaucidium passerinum) (28/42)
2016. január 2. – február 6. Szögliget 2-3 pld. (Sáfrán Eszter és mások);
2016. február 4. Perkupa, temető fölötti fenyves 1 pld. (Péntek István és mások);
2016. február 5–6. Jósvafő környéke 4 pld. (Dusnoki Kornél, Péntek István és mások).
Havasi sarlósfecske (Tachymarptis melba) (9/10)
2016. április 2. Kiskőrös, Szücsi-erdő 1 pld. (Nyúl Mihály).
Vörösfejű gébics (Lanius senator) (1973 óta 20 + költés: 2)
2016. április 19. Budapest, XV. kerület (Turjános TT) 1 ad. hím pld. (Bajor Zoltán);
2016. április 30. Bőny, Sinai-hegy 1 hím pld. (Bodor Ádám, Pitó Andor);
2016. május 1–3. Ágfalva, Ikva mentén 1 ad. hím pld. (Neuwirth Norbert és mások);
2016. május 18. Tiszafüred 1 ad. hím pld. (Karl Poelett, Franz Gerner) (Zalai & Oláh 2017).

Szélesfarkú halfarkas (Stercorarius pomarinus) 2016. október 17. Nádudvar, Szelencés (Balla Dániel)
Berki poszáta (Cettia cetti) (30, költés: 1)
2016. október 15. – november 1. Izsák, Kolon-tó 1 ad. pld. (Madarász Boglárka, Nyúl Mihály és mások) előző
évben ugyanitt gyűrűzött, visszafogott példány;
2016. október 16. Dávod, Földvári-tó 1 pld. (Mórocz Attila és mások) gyűrűzött példány.
Vándorfüzike (Phylloscopus inornatus) (56)
2015. szeptember 28. Ócsa, Madárvárta 1 pld. (Csipak Ármin) gyűrűzött példány;
2016. szeptember 22. Budapest, Csúcs-hegy 1 pld. (Urbanek Katalin, Eperjesi Zoltán);
2016. szeptember 23. Naszály, Ferencmajori-halastavak 1 imm. pld. (Bátky Gellért és társai) gyűrűzött példány;
2016. szeptember 23–24. Ócsa, Madárvárta 1 juv. pld. (Csipak Ármin) gyűrűzött példány;
2016. szeptember 24. Hortobágy, Hortobágyi-halastavak 1 pld. (Tóth Pál és mások);
2016. szeptember 25. Szeged, Fehér-tó 1 pld. (Domján András és társai);
2016. szeptember 27. Ócsa, Madárvárta 1 juv. pld. (Csipak Ármin) gyűrűzött példány;
2016. szeptember 28. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 1 pld. (Hazafi Dorottya és mások) gyűrűzött példány;
2016. szeptember 28. Tokaj, Nagy-Kopasz-hegy 1 pld. (Ecsedi Zoltán, Petrovics Nikolett);
2016. szeptember 29. Kiskőrös, Szűcsi-erdő 1 pld. (Nyúl Mihály, Vass Tamás) gyűrűzött példány;
2016. szeptember 30. Barcs, Petőfi Sándor utca 1 pld. (Fenyősi László);
2016. szeptember 30. – október 8. Budapest, Gellért-hegy 1pld. (Zsoldos Csaba és mások);
2016. október 1. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 1 pld. (Katona József és mások);
2016. október 2. Szigetcsép, Csupi-sziget 1 pld. (Kókay Szabolcs);
2016. október 2. Kiskőrös, Szűcsi-erdő 1 pld. (Nyúl Mihály);
2016. október 2. Polgár, Polgári-halastó 1 pld. (Kecskés József és társai);
2016. október 4. Sarud, Tisza-tó 1 pld. (Kiss Ádám, Borza Sándor);
2016. október 8–9. Devecser, Széki-tó 1 pld. (ifj. Vasuta Gábor);
2016. október 13. Eger, Szőllőske 1 imm. pld. (Fitala Csaba, Tóth László) gyűrűzött példány;
2016. október 17. Salgótarján, Medves-fennsík 1 pld. (Molnár Márton).
Barna füzike (Phylloscopus fuscatus) (6)
2016. október 9. Dávod 1 pld. (Mórocz Attila és társai) gyűrűzött példány;
2016. október 14–20. Hortobágy, Hortobágyi-halastavak 1 pld. (Hartmann Johanna és mások) (Zalai & Oláh
2017);
2016. október 16. Biharugra, Bihari madárvárta közelében 1 pld. (Schmidt András és mások).
Csilpcsalpfüzike „tristis” típusa (Phylloscopus collybita „tristis”) (14)
2016. január 24. Sármellék, Kis-Balaton 1 pld. (Gál Szabolcs, Cser Szilárd);
2016.október 15–16. Naszály, Ferencmajori-halastavak 1 pld. (Bátky Gellért és társai) gyűrűzött példány.

Vándorfüzike (Phylloscopus inornatus) 2016. október 2. Szigetcsép, Csupi-sziget (Kókay Szabolcs)
Csíkosfejű nádiposzáta (Acrocephalus paludicola) (a Hortobágyon kívül n+5 )
2016. április 22. Sumony, Sumonyi-halastó 1 ad. pld. (Molnár Zoltán, Bodó Ágnes, Lehner László) francia
gyűrűs egyed.

Csíkosfejű nádiposzáta (Acrocephalus paludicola) 2016. április 22. Sumony, Sumonyi-halastó (Lehner László)
Berki nádiposzáta (Acrocephalus dumetorum) (4)
2016. augusztus 27. Sumony, Sumonyi-halastó (I-es tó) 1 pld. (Molnár Zoltán és társai), gyűrűzött példány;
2016. augusztus 28. Sándorfalva, Fehér-tó 1 (1y) pld. (Molnár Márton és mások), gyűrűzött példány.
Pusztai hantmadár (Oenanthe isabellina) (4)
2016. június 8. – augusztus 7. Hajdúböszörmény, M35-ös autópálya mellett 1 ad. pld. (Ecsedi Zoltán és mások).
Berki veréb (Passer hispaniolensis) (a fészkelésen kívül: 2, költés: 1)
2016. május 20. Szaporca, Ős-Dráva látogatóközpont 1 ad. hím pld. (Wágner László és mások).

Berki veréb (Passer hispaniolensis) 2016. május 20. Szaporca, Ős-Dráva látogatóközpont (Laczik Dénes)
Citrombillegető (Motacilla citreola) (62/66)
2016. április 11. Adony, külterület 1 hím pld. (Jordán Mária);
2016. április 23–28. Budapest, Merzse-mocsár 1 ad. pld. (Berényi Zsombor és mások).
Parti pityer (Anthus petrosus) (1)
2016. október 10. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1 pld. (Hadarics Tibor és társai) (Hadarics, 2016a, 2017) gyűrűzött
példány.

Parti pityer (Anthus petrosus) 2016. október 10. Fertőújlak, Borsodi-dűlő (Hadarics Tibor)
Karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus) (48/64 + költés: 1)
2016. május 16. – július 21. Kőszeg, Abért-tó 2 hím + 1 tojó pld. (Heincz Miklós és sokan mások);
2016. május 23. Nógrádsáp 1 hím pld. (Schmidt András);
2016. június 9. Püspökmolnári 1 hím pld. (Kóta András).
Barna zsezse (Acanthis cabaret) (14)
2016. január 11. Zalaegerszeg, Válicka-völgy 1 pld. (Cser Szilárd);
2016. november 10. Naszály, Ferencmajori-halastavak (Krúg Tibor és mások) gyűrűzött példány.
Kerti sármány (Emberiza hortulana) (1996 óta: 15/23 + költés: 8/17)
2016. május 16. – július 11. Apácatorna, külterület 1 hím pld. (ifj. Vasuta Gábor és mások).
Törpesármány (Emberiza pusilla) (7)

2016. október 19. Ócsa, Madárvárta 1 (1y) pld. (Csipak Ármin és mások) gyűrűzött példány;
2016. november 9. Dinnyés, Dinnyési-Fertő 1 imm. pld. (Fenyvesi László és társai) gyűrűzött példány.

Törpesármány (Emberiza pussila) 2016. november 9. Dinnyés, Dinnyési-Fertő (Fenyvesi László)
C kategória
Halcsontfarkú réce (Oxyura jamaicensis)
2016. március 8-14. Tata, Réti-halastavak és Öreg-tó 1 pld. (Bátky Gellért, Csonka Péter, Musicz László és
mások).
DA kategória
Álarcos réce (Mareca americana) (4)
2016. március 13. – április 10. Zalavár, Zalavári-legelő 1 hím pld. (Gál Szabolcs és mások).
DE kategória
Sarki lúd (Anser caerulescens)
2016. december 16–26. Tata, Öreg-tó 2 pld. (Bátky Kolos, Musicz László, Szeimann Péter, Riezing Norbert,
Riezing Csongor, Mocsi Ádám, Szabó Máté).
E kategória
Saskeselyű (Gypaetus barbatus) (1)
2016. október 5. Kelet-Magyarország (Nagyoroszi – Vácegres – Tápiógyörgye – Mezőtúr) 1 imm. (3y) pld.
(GPS jeladós, Adonis nevű példány) (Hadarics, 2016b).
Fészkelések
Pásztorgém (Bubulcus ibis) (fészkelés: 2)
2016. április 11. – október 22. Soponyai-halastavak 3 pár (9 fiókát reptettek) (Fenyvesi László, Kovács Norbert
és mások) ezeket a madarakat figyelték meg Aba, Dinnyés, Sárkeresztúr, Seregélyes, Soponya és Zámoly
települések területein.
Kis bukó (Mergellus albellus) (1)
2014. június 18. Tiszaalpár, Holt-Tisza 1 ad. tojó + 4 pull. (Vass Tamás).

Kis bukó (Mergellus albellus) 2014. június 18. Tiszaalpár, Holt-Tisza (Vass Tamás)
Szikipacsirta (Calandrella brachydactyla) (1998 óta: 162/171)
2007. május–június Újfehértó, Kálmánháza 2 pár (ifj. Oláh János);
2008. május–június Újfehértó, Kálmánháza 1 pár (ifj. Oláh János);
2009. május–június Újfehértó, Kálmánháza 2 pár (Emri Tamás, Zöld Barna Mihály);
2010. május–június Újfehértó, Kálmánháza 3 pár (Balla Dániel, Borza Sándor és mások; Monoki Ákos);
2011. május-június Újfehértó, Kálmánháza 2 pár (Emri Tamás, Zöld Barna Mihály; Simay Gábor; Monoki
Ákos);
2012. május–június Újfehértó, Kálmánháza 1 pár (Zalai Tamás);
2013. május–június Újfehértó, Kálmánháza 3 pár (Julian Sproule, Simay Gábor);
2014. május–június Újfehértó, Kálmánháza 1 pár (Zalai Tamás, ifj Oláh János);
2015. május–június Újfehértó, Kálmánháza 1 pár (Simay Gábor);
2016. május–június Újfehértó, Kálmánháza 2 pár (Endes Mihály, Dudás Miklós, Barna Péter).
Kucsmás sármány (Emberiza melanocephala) (fészkelésen kívül: 15/18; fészkelés: 1)
2016. június 16. – július 10. Csávoly, külterület 2 pár + 2 hím pld. (Gyuricza András, Tamás Ádám és mások).
El nem fogadott adatok – not accepted records
Törpesas (Hieraeetus pennatus): 2016. április 12. Tardos 1 sötét színváltozatú pld.; 2016. május 24. Kisbér 1
ad. pld.; fekete sas (Clanga clanga) 2016. október 2. Kis-Balaton 1 imm. pld.; 2016. december 5. Debrecen 1
pld.; prérisirály (Leucophaeus pipixcan) 2016. június 4. Hortobágy, Gyökérkúti-halastó 1 pld.; dolmányos sirály (Larus marinus) 2016. január 10–11. Gyál, szeméttelep 1 imm. (2y) pld.; ékfarkú halfarkas (Stercorarius
parasiticus) 2016. október 13. Szob 1 juv. pld.; havasi sarlósfecske (Tachymarptis melba) 2016. április 17. Csénye 1 pld.; angliai barázdabillegető (Motacilla alba yarrellii) 2016. április 2. Tihany, Belső-tó 1 pld. 2016.
május 11. – június 22. Hortobágy 1 pld.; vándorfüzike (Phylloscopus inornatus) 2016. október 6. Pécs, Tettyetér 1 pld., szibériai csilcsalpfüzike (Phyllosycopus collybita tristis) 2016. április 7. Dunabogdány 1 pld.; 2016.
december 4. Szántód 1 pld.
Summary: The 2016 Annual Report of the Hungarian Checklist and Rarities Committee
This is the twenty-ninth report of the Hungarian Checklist and Rarities Committee (HCRC). For this report 150
records were considered by the Rarities Committee of which 86% were accepted (120 records of 41 different
species/subspecies in category A, and 1 record in category C, and 1 category D A, and 1 record in DE and 1 record
in E, and 4 species 13 breeding records too. The annual meeting of the committee was held on 25-26th january,
2019 at Hortobágy.
Definitions for categories follow the recommendations of the general guidelines of AERC, with the exception of
Category D, which is divided into Categories DA and DE from 2006 on. The two figures (divided by a slash) after
species names indicate the number of occurrences and individuals up to and including 2012. When only one
figure is shown, this relates to both occurrences and individuals. For a few species, where the exact number of

occurences is unknown, only the number of records (and individuals) accepted since a particular year is given in
brackets (format: year – accepted since then: number of records/individuals).
Since the report is in Hungarian, the following guidelines are given for acronyms and Hungarian words
frequently used in the report. Dates are written according to the Hungarian sequence i.e. year, month, day. The
date is followed by the place of occurrence, usually the name of the municipality followed by the name of the
actual locality. Names or numbers of the particular pond of a fishpond system are given after the name of the
pond system in brackets. Number of individuals is given before the acronym pld. (i.e. „individual”) with notes on
plumage, sex or other circumstances of the record. Hím means male, tojó means female, 2y means second year
immature bird. Gyűrűzött példány means the bird was ringed. The names of observers are in brackets. The
phrase és társai(k) means et al. and it usually indicates that the bird was originally found by more than four
observers, while és mások means the bird was observed by others than the initial observers on a successive date.
Rejected records are listed at the end of the report.
The HCRC chose a new taxonomy list to follow instead of AERC. From the year 2019 IOC list is accepted in the
Hungarian nomenclatura, which added three new species to the Hungarian avifauna: Tundra Bean Goose (Anser
serrirostris), Hooded Crow (Corvus cornix), and Lesser Redpoll (Acanthis cabaret).
Highlights of 2016 were the first Yellow-billed Loon (Gavia adamsii) and Rock Pipit (Anthus petrosus), third
and fourth Blyth’s Reed Warbler (Acrocephalus dumetorum), fourth to sixth Dusky Warbler (Phylloscopus
fuscatus), third Spanish Sparrow (Passer hispaniolensis), the fourth Isabelline Wheatear (Oenanthe isabellina)
and invasion of Yellow-browed Warbler (Phylloscopus inornatus).
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