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Abstract
For the 30th report of the Hungarian Checklist and Rarities Committee 125 records were considered of which
91% were accepted (105 records of 49 different species/subspecies in category A, and 1 species 3 records in
category C1, 1 record in category C2, and 2 in category E, and 4 species 4 breeding records too). Highlights of
2017 were the first Bonaparte’s Gull and Siberian Accentor, first breeding of Red-rumped Swallow, second
Oriental Turtle Dove, third Richard’s Pipit and nominate subspecies of Bluethroat, fourth Pacific Golden Plover,
Isabelline Wheatear and nominate subspecies of Ring Ouzel, fifth Baird’s Sandpiper and first Common
Rockthrush since 2008.
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Szibériai szürkebegy (Prunella montanella) 2017. január 19. Pócsmegyer (fotó: Simay Gábor)
Bevezetés
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Nomenclator Bizottsága (MME NB) a rendelkezésre álló
leírások és dokumentumok alapján megvizsgálta a 2017-es év során Magyarországon észlelt leírásköteles
madárfajok adatait. Emellett néhány korábbi évből származó adatot is tárgyalt, így e jelentés a 2017-es
megfigyelések mellett korábbi adatokat is tartalmaz.
A 2017. évi adatok lezárása és a bizottság hatáskörébe tartozó más feladatok ellátása végett az MME NB 2020.
február 8–10-én Fülöpházán ült össze. Az alábbi személyek vettek részt a bizottság 2017-es évet is érintő
munkájában (ábécé sorrendben): Balla Dániel, Cser Szilárd, Gál Szabolcs (titkár), dr. Hadarics Tibor, Kókay
Bence, 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 125 adatot vizsgált. A beküldött jelentések közül a
bizottság 49 faj/alfaj 105 adatát fogadta el A kategóriába, egy faj három adatát C 1, egy faj egy adatát C2, két faj
két adatát E kategóriába, továbbá hitelesítette négy faj egy-egy fészkelési adatát. Így az MME NB a megvizsgált
adatok több mint 91%-át hitelesítette.
A korábban elfogadott adatok tételes felsorolása az MME NB éves jelentéseiben található. 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). Néhány régi adat újrabírálata
szerepel a 2014-es jelentésben is, ami változtat a névjegyzékben is közölt állapotokon (MME NB, 2017).
Az elfogadott adatok felsorolásánál a fajok tudományos neve mögött zárójelben olvasható számadatok a faj
eddigi bizonyított magyarországi előfordulásainak összesített számát jelentik, 2017. december 31-gyel 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). 2020. január elejére az MME NB elkészült az összes
eddigi adatot egyesítő táblázattal. Ebben a jelentésben már ezen összesített adatok alapján aktualizált
megfigyelési és összes példányszámokat tüntettük fel a fajok után. Emiatt több esetben, főleg a „sok adatos”
fajoknál kisebb-nagyobb eltérések is lehetnek az előző jelentések számaihoz képest. A jövőben is ezt a mindig
frissülő listát fogjuk alapul venni.
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 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), bár az abban
szereplő lista ma már elavult! 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). Az elmúlt években az MME Nomenclator Bizottság elfogadott
csak fotódokumentációval rendelkező adatokat leírás nélkül is, ha elérhető volt az adat valamelyik internetes
fórumon (www.birding.hu, www.rarebirds.hu, www.ebird.org stb.), de ezekben az esetekben az NB tagjai
készítettek hozzá jelentőlapot. Kérjük, hogy a jövőben ezekről is mindenki készítsen leírást, ezzel nagyban
növeli az adat pontosságát, későbbi ellenőrizhetőségét és persze nagy segítség nekünk is.
Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy kívánatos a rendkívül ritka fajok előfordulási adatainak az egyenkénti,
a megfigyelések körülményeit és a madár részletes leírását is tartalmazó, önálló közleményben való publikálása
valamelyik hazai szaklapban (pl. Aquila, Madártávlat). Az adatokat az elkészült cikkek alapján is elfogadhatja a
legújabb gyakorlat alapján az NB, ebben az esetben nem kell a jelentőlap, viszont kérjük, hogy a cikket még
megjelenés előtt juttassák el azt hozzánk is. 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) 2017. november 7., Tiszafüred, KisJusztus 1 pld. (Nagy Miklós in MME NB, 2017).”
Kategóriákkal és fajlistával kapcsolatos változások
Az MME NB döntött a fajok (illetve adatok) besorolásakor használt kategóriarendszer finomításáról. Erre azért
volt szükség, hogy a kategóriák jobban illeszkedjenek az Európa-szerte használt rendszerbe, és megszűnjön a D A
és a DE kategória, amelyek külföldi madarászok számára sok esetben értelmezhetetlennek bizonyultak. A
finomítás másik oka az volt, hogy megszaporodtak az olyan madarak hazai megfigyelései, amelyek valamilyen
visszatelepítési program során kerültek ki a természetbe vagy kerültek áthelyezésre egyik populációból egy
távoli másikba, és a kategóriák eddigi meghatározása alapján e példányok adatait nagyon nehéz volt bárhová is

besorolni. A kategóriákat tekintve a C, D és E kategóriákat érintette változás, az új definíciók szerint a
kategóriarendszer így alakul (az A és a B kategória változatlan maradt):
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 (a hazai madárfauna
legtöbb tagja ebbe a kategóriába tartozik).
B kategória: A faj legalább egy, minden valószínűség szerint természetes állományból származó egyede
kizárólag 1950. január 1. előtt fordult elő Magyarország mai határain belül. Ide tartozik például a márványos
réce, a nyírfajd, a héjasas, az alka, a lunda, a barnahasú pusztaityúk, a talpastyúk, a havasi varjú, a szürke zsezse,
a rózsás pirók és a nagy pirók.
C1 kategória: A fajnak hazánkban olyan – önmagát fenntartani képes – állománya él, amely az adott faj eredeti,
természetes elterjedési területétől távol, emberi közvetítéssel alakult ki, illetve legalább egy egyed nagy
valószínűség szerint ilyen állományból jutott el Magyarországra; az e kategóriába tartozó egyedek közvetlen
utódai és későbbi leszármazottai is C1 kategóriába sorolandók (ide tartozik hazánk madárfajai közül az indiai lúd,
a kanadai lúd, a nílusi lúd, a halcsontfarkú réce, a fácán és a parlagi galamb).
C2 kategória: Azon példányok adatai tartoznak ide, amelyeket természetes (vagy feltételezhetően természetes)
állományból egy határainkon kívüli másik természetes populáció megerősítésére telepítettek át, és szabadon
engedésük után természetes módon jutottak el Magyarországra. Az e kategóriába tartozó egyedek utódai már A
kategóriásnak tekinthetők, hiszen már egy létező természetes állományban születtek (a fakó keselyű néhány
hazai adata tartozik ebbe a kategóriába).
D kategória: Ideiglenes kategória. A faj Magyarországon 1950. január 1. után felbukkant egyedének természetes
állományból való származása kétséges. Ezeket az adatokat nem számoljuk a fajlistába, de az MME NB a
megfigyeléstől vagy kézre kerüléstől számított négy éven belül újra tárgyalja az adatot, és azt akkor egy másik,
már nem átmeneti kategóriába sorolja.
E kategória: A faj hitelesíthetően előfordult Magyarországon, az előfordult egyed azonban nagy
valószínűséggel vagy bizonyosan nem vad eredetű. Olyan madárfajok tartoznak ide, amelyek esetében –
elterjedésük miatt – nem valószínűsíthető, hogy természetes úton eljussanak Magyarország területére, hanem
vélhetően hazai vagy külföldi állatkertből, vadasparkból, bemutatóhelyről vagy bármilyen más állattartótól
véletlenül vagy szándékosan kerültek ki a természetbe (a hazánkban már megfigyelt madárfajok közül ilyen
például a fekete hattyú, a sujtásos fütyülőlúd, a sarki lúd, a kisasszonyréce, a mandarinréce, a csuklyás bukó, a
csukár, a vörhenyes gödény, az afrikai marabu, az afrikai kanalasgém, a tarvarjú, a szent íbisz, a kis flamingó és
az óriásrétisas, valamint számos díszmadárként tartott egzotikus lúd- és récefaj, de ide sorolhatók a gazdájuktól
megszökött solymászmadarak, a különböző papagájfajok és más egzotikus díszmadarak is). Az E kategóriába
tartoznak továbbá az olyan egyedek is, amelyeket Magyarország határain kívülről közvetlen emberi
közreműködéssel, véletlenül vagy szándékosan hoztak be Magyarországra, még akkor is, ha az adott példány
egyébként természetes populációból származik (ide tartozik az olasz veréb, valamint a havasi sarlósfecske egy
adata). Ebbe a kategóriába soroljuk továbbá azokat az egyedeket is, amelyek fogságban születtek, és valamely
természetes populáció megerősítése vagy egy adott helyről korábban kipusztult populáció újbóli létrehozása
céljából kerültek kihelyezésre (szakállas saskeselyű).
Az MME NB kategóriákat érintő döntései alapján az álarcos réce (Mareca americana), a zöldszárnyú réce
(Anas carolinensis), az örvös réce (Aythya collaris), a búbos réce (Aythya affinis), a kínai üstökösgém
(Ardeola bacchus), a zátonykócsag (Egretta gularis), a szürkefejű kékfú (Porphyrio poliocephalus)1 és a
vörhenyes sármány (Emberiza rutila) összes hazai adata átkerült A kategóriába, akárcsak a kékszárnyú réce
(Spatula discors), a kékcsőrű réce (Oxyura leucocephala), a rózsás flamingó (Phoenicopterus roseus), a rózsás
gödény (Pelecanus onocrotalus), a barátkeselyű (Aegypius monachus) és a hóbagoly (Bubo scandiacus)
korábban DA kategóriába sorolt adatai. A rózsás flamingó (Phoenicopterus roseus) egy DE kategóriás adatát
szintén A kategóriába soroltuk. Az afrikai marabu (Leptoptilus crumenifer) eddig DA kategóriás adata viszont E
1 Az IOC listája (Gil et al., 2020) az eddig egy fajként kezelt kék fút (Porphyrio porphyrio) hat fajra választotta
szét. Ezek közül a Nyugat-Palearktiszban három faj fordul elő. A nálunk előfordult példány alfaját annak idején
nem tudták pontosan meghatározni, de ssp. seistanicus vagy ssp. caspius alfajúnak tartották (MME NB, 2008),
ezt a két alfajt az IOC egyben kezeli Porphyrio poliocephalus seistanicus néven. Ennek a fajnak az MME NB a
szürkefejű kékfú (Porphyrio poliocephalus) nevet adta, így ez a faj e néven szerepel a magyar listán. A másik
két nyugat-palearktiszi faj neve nyugati kékfú (Porphyrio porphyrio) és zöldhátú kékfú (Porphyrio
madagascarensis) lett.

kategóriába került, így ez a madárfaj lekerül a magyar listáról. Szintén E kategóriába került a sujtásos
fütyülőlúd (Dendrocygna bicolor), a sarki lúd (Anser caerulescens), a csuklyás bukó (Lophodytes cucullatus),
a vörhenyes gödény (Pelecanus rufescens), az afrikai kanalasgém (Platalea alba), a kis flamingó
(Phoeniconaias minor) és az olasz veréb (Passer italiae) valamennyi hazai adata, valamint a kékszárnyú réce
(Spatula discors) korábban DE kategóriás egyik adata.
A fakó keselyű (Gyps fulvus) két bolgár szárnykrotáliás példányának adatát átsoroltuk C2 kategóriába:
2014. május 6. Hercegszántó, Hóduna 1 tojó pld. (Mórocz Attila) eddig E kategória volt;
2015. május 9. Siófok, Töreki-pihenő 1 ad. pld. (Pánczél Mátyás, Péntek István és mások) eddig A kategória
volt, a vele együtt megfigyelt jelöletlen madár továbbra is marad A kategóriában.
A 2017. év nevezetességei
2017-ben az MME NB két új madárfajt fogadott el hazánk madarainak névjegyzékébe: először sikerült
bizonyítani a szibériai szürkebegy (Prunella montanella) és a Bonaparte-sirály (Chroicocephalus philadelphia)
hazai előfordulását (Hadarics, 2019). Ezekkel a magyar lista 418 fajra bővült.
További említésre méltó adatok 2017-ből: a vörhenyes fecske (Cecropis daurica) első fészkelése, a keleti gerle
(Streptopelia orientalis) második, a sarkantyús pityer (Anthus richardi) és a vöröscsillagos kékbegy (Luscinia
svecica svecica) harmadik, az ázsiai pettyeslile (Pluvialis fulva), a pusztai hantmadár (Oenanthe isabellina) és az
örvös rigó torquatus alfaja (Turdus torquatus torquatus) negyedik, a Baird-partfutó (Calidris bairdii) ötödik,
valamint a kövirigó (Monticola saxatilis) 2008 óta első előfordulása.
Az MME NB által 2017-ben elfogadott adatok – Accepted records in 2017
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.
A kategória
Kis hattyú (Cygnus columbianus) (40/100)
2017. december 6. Pusztaszer, Büdös-szék 1 ad. pld. (Mészáros Csaba).
Pehelyréce (Somateria mollissima) (2008 óta: 7/12)
2017. december 4–17. Balatonberény, Balaton (Csicsergő-sziget környéke) 1 imm. pld. (Szász Előd és mások).

Pehelyréce (Somateria mollissima) 2017. december 6. Balatonberény, Balaton (fotó: Bajor Zoltán)
Jeges búvár (Gavia immer) (21)
2017. december 3–22. Gárdony, Velencei-tó 1 ad. pld. (Kókay Bence, Laposa Dávid és mások);
2017. december 6–12. Abádszalók, Tisza-tó 1 pld. (Kiss Ádám és mások).

Rózsás flamingó (Phoenicopterus roseus) (14/15)
2016. október 15–16. Pusztaszer, Hatvani-csatak 1 imm. pld. (Nagy Tamás, Fodor András, Kató Eszter és
mások), valószínűleg azonos a 2016. október 19. – november 4. között a Hortobágyon megfigyelt madárral
(MME NB, 2016);
2017. november 7. Tiszafüred, Kis-Jusztus 1 pld. (Nagy Miklós);
2017. december 14–18. Tömörkény, Csaj-tó 1 ad. és 1 imm. pld. (Ampovics Zsolt, Vass Tamás és mások).
Pásztorgém (Bubulcus ibis)
2016. június 15. Balatonmagyaród, Kápolnapuszta (bivalyrezervátum) 5 pld. (Mosonyi Szabolcs, Bagladi Erika).
Gödényfaj (Pelecanus sp.) (4)
2017. január 16. Hortobágy, Fényes-halastó 1 imm. pld. (Vajda Csaba).
Rózsás gödény (Pelecanus onocrotalus) (1979 óta: 28/36)
2017. március 30. – június 15. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 1 imm. pld. (Katona József, Tar János és mások).
Fakó keselyű (Gyps fulvus) (1988 óta: 31/50, C2: 3)
2016. május 6. Mezőcsát, János-ér 1 subad. pld. (Seres Nándor).
Törpesas (Hieraaetus pennatus) (2007 óta: 49)
2017. május 7. Debrecen, Józsa 1 (sötét színváltozatú) pld. (Papp Gábor, Dudás Miklós).
Kis héja (Accipiter brevipes) (1988 után fészkelésen kívül: 11)
2015. augusztus 31. Biharugra, Biharugrai-halastavak 1 ad. tojó pld. (Tőgye János);
2017. augusztus 24. Biharugra, Cserepes 1 tojó pld. (Tőgye János), majd valószínűleg ugyanez a példány: 2017.
augusztus 26. Geszt, Begécsi-víztároló (Tőgye János).
Vörösfarkú egerészölyv (Buteo buteo vulpinus)
2014. július 15. Sopronhorpács, külterület 1 pld. (Balaskó Zsolt, Hadarics Tibor) elpusztult példány, evező- és
faroktollak Haraszthy Lászlónál (korábban nem hitelesített adat újrabírálata).
Lilebíbic (Vanellus gregarius) (24/25)
2017. szeptember 28. – október 4. Kardoskút, Fehér-tó 1 juv. pld. (Mészáros Csaba, Kaczkó Ádám);
2017. szeptember 30. – október 1. Nagyhegyes, Nagy-Álomzug 1 juv. pld. (Szilágyi Attila és mások).

Lilebíbic (Vanellus gregarius) 2017. szeptember 30. Nagyhegyes, Nagy-Álomzug (fotó: Szilágyi Attila)
Ázsiai pettyeslile (Pluvialis fulva) (4)
2017. augusztus 18. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1 ad. pld. (Helmut Spinler, Hadarics Tibor).

Ázsiai pettyeslile (Pluvialis fulva) 2017. augusztus 18. Fertőújlak, Borsodi-dűlő (fotó: Hadarics Tibor)
Baird-partfutó (Calidris bairdii) (5)
2017. augusztus 28. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1 juv. pld. (Hadarics Tibor).

Baird-partfutó (Calidris bairdii) 2017. augusztus 28. Fertőújlak, Borsodi-dűlő (fotó: Hadarics Tibor)
Cankópartfutó (Calidris subruficollis) (14)
2017. október 12. Makó, Montág-puszta (Engi L.), majd valószínűleg ugyanez a példány: 2017. október 17.
Kardoskút, Fehér-tó (Mészáros Csaba, Kaczkó Ádám), 2017. október 23–28. Makó, Montág-puszta (Engi L.).
Vándorpartfutó (Calidris melanotos) (91/106)

2017. szeptember 15–17. Sármellék, Kis-Balaton (Ingó) 2 majd 3 juv. pld. (Gál Szabolcs és mások);
2017. szeptember 18–22. Kenderes, Telekhalmi-halastavak 1 juv. pld. (Monoki Ákos, Kiss Ádám).
Terekcankó (Xenus cinereus) (82/90)
2017. május 17–24. Apaj, Alsó-Szúnyog 1 pld. (Nyúl Mihály, Vass Tamás és mások);
2017. május 23–27. Berettyóújfalu, Andaháza 2 majd 1 pld. (Simay Gábor és mások);
2017. május 30. – június 4. Pákozd, halastavak 1 pld. (Králl László és mások);
2017. július 31. – augusztus 3. Szeged, Fehér-tó 1 ad. pld. (Molnár Gábor és mások);
2017. augusztus 4–7. Nagyhegyes, Elepi-halastó 1 ad. pld. (Szilágyi Attila és mások);
2017. szeptember 1–13. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó 1 juv. pld. (Tar János és mások).
Laposcsőrű víztaposó (Phalaropus fulicarius) (41)
2017. november 4–12. Apaj, Alsó-Szúnyog 1 pld. (Laposa Dávid, Kókay Bence és mások).
Feketeszárnyú székicsér (Glareola nordmanni) (1990 óta: 36/45)
2017. május 2. Karcag, Cina-derék 1 ad. pld. (Kiss Ádám), majd ugyanez a példány: 2017. május 3–27.
Kisújszállás, Nagy-rét (Kiss Ádám, Kovács Ágnes, Monoki Ákos);
2017. szeptember 6–10. Csanytelek és Tömörkény, Csaj-tó 1 imm. pld. (Nyúl Mihály, Vass Tamás és mások).
Csüllő (Rissa tridactyla) (1988 óta: 122/151)
2017. április 8. Rétszilas, halastavak 1 imm. (2y) pld. (Daniel Bastaja);
2017. április 29. Rábapaty, kavicsbánya 1 imm. (2y) pld. (Tóth Kornél);
2017. október 28–30. Fertőújlak, Borsodi-dűlő és Hansági-főcsatorna 1 juv. pld. (Hadarics Tibor, és mások);
2017. október 28. Fertőrákos, üdülőtelep 1 juv. pld. (Balaskó Zsolt);
2017.október 31. Szántód, rév, Balaton 1 juv. pld. (Balázsi Péter, Péntek István);
2017. november 5. Balatonberény, Balaton 3 juv. pld. (Gál Szabolcs);
2017. november 9. Bátya, Duna (1514 fkm) 1 juv. pld. (Práger Csaba);
2017. november 27–28. Keszthely, Balaton 1 ad. pld. (Szász Előd; Gál Szabolcs, Bogatin István).

Csüllő (Rissa tridactyla) 2017. november 28. Keszthely, Balaton (fotó: Gál Szabolcs)
Vékonycsőrű sirály (Chroicocephalus genei) (17/18)
2017. május 29–30. Soponya, halastavak 1 ad. és 1 imm. pld. (Kurfis Ilona és mások);
2017. szeptember 17–29. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 1 imm. pld. (Hanyicska Zsolt, Nagygyőri Anna és
mások).
Bonaparte-sirály (Chroicocephalus philadelphia) (1)
2017. április 14. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 1 ad. nászruhás pld. (Molnár Márton).

Bonaparte-sirály (Chroicocephalus philadelphia) 2017. április 14. Hortobágy, Hortobágyi-halastó
(fotó: Molnár Márton)
Halászsirály (Ichtyaetus ichthyaetus) (132/140)
2011. április 7–10. Naszály, Ferencmajori-halastavak 1 imm. pld. (Csonka Péter, Lippai Károly és mások);
2017. január 14-18. Budapest, Duna 1 ad. pld. (Kókay Bence, Dezső Péter, Lendvai Csaba és mások);
2017. október 1. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 1 juv. pld. (Hanyicska Zsolt, Naggyőri Anna);
2017. november 3. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó 1 imm. (1y) pld. (Tar János, Tar Gergő).
Dolmányos sirály (Larus marinus) (81/84)
2017. január 15–18. Budapest, Duna 1 subad. pld. (Fodor András és mások);
2017. február 9. Nagymaros, Duna 1 ad. pld. (Selmeczi Kovács Ádám).
Sarki csér (Sterna paradisaea) (19/24)
2017. június 5–6. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1 imm. (3y) pld. (Hadarics Tibor és társai);
2017. július 24. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1 imm. (2y) pld. (Hadarics Tibor, Pellinger Attila).
Kenti csér (Thalasseus sandvicensis) (46/141)
2017. július 1. Zalavár, Kis-Balaton (Ingó) 1 ad. pld. (Gál Szabolcs);
2017. július 11. Szob, Duna (zátony) 11 pld. (Selmeczi Kovács Ádám);
2017. július 11. Halásztelek, Duna (zátony) 2 pld. (Ócsag Attila).
Szélesfarkú halfarkas (Stercorarius pomarinus) (1988 óta:45/49)
2013. november 9–10. Szántód – Balatonföldvár, Balaton 1 subad. (2y) (világos színváltozatú) pld. (Lendvai
Csaba, Gál Szabolcs és mások);
2017. június 7. Budapest, Merzse-mocsár 1 imm. (2y) (világos színváltozatú) pld. (Pataj Eszter).
Ékfarkú halfarkas (Stercorarius parasiticus) (1988 óta:84/101)
2017. július 6–9. Tömörkény, Csaj-tó 1 imm. (2y) (világos színváltozatú) pld. (Fodor András, Ampovics Zsolt,
Tokody Béla és mások);
2017. szeptember 8–15. Balatonfenyves, Balaton 1 juv. pld. (Csonka Péter és mások), majd feltehetőleg ugyanez
a példány: 2017. szeptember 16. Keszthely, Balaton (Gyuricza András);
2017. szeptember 27. Tiszacsege, Boca-lapos 1 ad. (világos színváltozatú) pld., majd ugyanez a példány: 2017.
szeptember 28. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Tihanyi Gábor, Tar János, Katona József és mások).

Ékfarkú halfarkas (Stercorarius parasiticus) 2017. július 7. Tömörkény, Csaj-tó (fotó: Barkóczi Csaba)
Keleti gerle (Streptopelia orientalis) (2)
2017. november 19. – december 6. Tószeg, belterület 1 pld. (Pálinkás Csaba János és mások).

Keleti gerle (Streptopelia orientalis) 2017. november 29. Tószeg, belterület (fotó: Bérdi Gergely)
Törpekuvik (Glaucidium passerinum) (28/42)
2017. október 15. Velem, Írott-kő 1 pld. (Rába Veronika).
Fehérkarmú vércse (Falco naumanni) (1989 után: 13/16)
2017. május 7. Kunpeszér, Hosszú-hát 1 ad. hím pld. (Kiss Áron és mások).

Fehérkarmú vércse (Falco naumanni) 2017. május 7. Kunpeszér, Hosszú-hát (fotó: Oláh Zoltán)
Lazúrcinege és kék cinege hibridje (Cyanistes cyanus × caeruleus) (4)
2017. február 26. Sumony, Sumonyi-halastó 1 pld. (Lukács Zoltán, Both Kata, Gyenizse-Nagy Sára) gyűrűzött
példány.
Havasi fülespacsirta (Eremophila alpestris) (1999 óta: 9/17)
2017. február 17–22. Mezőkövesd 1 pld. (Fitala Csaba és mások).
Szikipacsirta (Calandrella brachydactyla) (költésen kívül: 13)
2017. január 20. Nagyiván 1 pld. (Kovács Gábor) (Kovács, 2017).
Vörhenyes fecske (Cecropis daurica) (fészkelésen kívül: 13/17)
2017. április 16. Tata, Városi-tó 1 pld. (Szabó Máté, Szabó Jenő);
2017. április 16. Csegöld, Pap-erdő 1 pld. (Nagy Miklós);
2017. május 19. Dunaalmás, Kőpite 1 pld. (Pribéli Levente, Hartmann Johanna).
Berki poszáta (Cettia cetti) (fészkelésen kívül: 31/37)
2011. október 22. – november 9. Keszthely, Fenékpusztai madárvárta 1 imm. (1y) pld. (Benke Szabolcs, Benke
Anikó) gyűrűzött példány;
2017. október 3. Sumony, Sumonyi-halastó 1 imm. (1y) pld. (Lukács Zoltán, Gyenis Dániel, Nok Péter)
gyűrűzött példány;
2017. október 15. Szeged, Fehér-tó 1 pld. (Domján András, Horváth Szatmár, Gyarmati Gábor).
Vándorfüzike (Phylloscopus inornatus) (61/62)
2017. szeptember 26. Ócsa, Madárvárta 1 imm. (1y) pld. (Barna Krisztián, Halmos Gergő, Jónás Bianka)
gyűrűzött példány;
2017. szeptember 28. Naszály, Ferencmajori-halastavak 1 imm. (1y) pld. (Krúg Tibor és mások) gyűrűzött
példány;
2017. szeptember 29. Naszály, Ferencmajori-halastavak 2 imm. (1y) pld. (Krúg Tibor és mások) gyűrűzött
példány;
2017. szeptember 30. Sándorfalva, belterület 1 pld. (Puskás József);
2017. október 2. Kisújszállás, Nagykert 1 pld. (Kiss Ádám és mások);

2017. október 10–14. Naszály, Ferencmajori-halastavak 1 pld. (Bátky Gellért, Bátky Kolos és mások) gyűrűzött
példány.
Szibériai csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita tristis) (14)
2017. november 18. Zalavár, Kis-Balaton (Ingó) 1 pld. (Szász Előd, Tamás Ádám).
Rozsdás nádiposzáta (Acrocephalus agricola) (19)
2017. október 13. Naszály, Ferencmajori-halastavak 1 pld. (Bátky Gellért, Bátky Kolos és mások) gyűrűzött
példány.
Örvös rigó torquatus alfaja (Turdus torquatus torquatus) (4)
2017. november 3–5. Bélapátfalva, Bél-kő 2 (hím és tojó) pld. (Péntek István és mások).

Örvös rigó torquatus alfaja (Turdus torquatus torquatus) 2017. november 5. Bélapátfalva, Bél-kő
(fotó: Németh Ferenc)
Vöröscsillagos kékbegy (Luscinia svecica svecica) (3)
2017. április 2. Fertőújlak, Hansági-főcsatorna 1 imm. (2y) hím pld. (Lukács Zoltán és mások) gyűrűzött
példány.
Kövirigó (Monticola saxatilis) (2008 óta: 1)
2017. május 13–14. Vértesboglár 1 tojó pld. (Krempf István, Balázsi Péter és mások).
Pusztai hantmadár (Oenanthe isabellina) (4)
2017. április 21. – augusztus 10. Hajdúböszörmény 1 ad. hím pld. (Bacsó Ferenc, Takács Ádám és mások)
visszatérő, gyűrűs példány.
Szibériai szürkebegy (Prunella montanella) (1)
2017. január 18–29. Pócsmegyer, Surány 1 pld. (Molnár Lídia és sokan mások).
Citrombillegető (Motacilla citreola) (69/73)
2017. április 17–29. Tiszajenő, halastó 1 hím pld. (Gődér Róbert és mások);
2017. április 21. Mezőlak, Szélmező 1 hím pld. (Fellner Zoltán);
2017. április 22-23. Szentimrefalva, Besenyő 1 hím pld. (ifj. Vasuta Gábor);

2017. április 24. Csákvár, Csíkvarsai-rét 1 tojó pld. (Kovács Norbert);
2017. április 25. Sumony, Sumonyi-halastó 1 hím pld. (Ónodi Miklós és mások);
2017. május 4. Bátonyterenye, Tarján-pataki tározó 1 pld. (Molnár Márton);
2017. május 9. Szeged, Fehér-tó 1 tojó pld. (Barkóczi Csaba);
2017. augusztus 19–20. Sándorfalva, Fehér-tó 1 tojó pld. (Mórocz Attila, Ampovics Zsolt, Faragó Ádám)
gyűrűzött példány.

Citrombillegető (Motacilla citreola) 2017. április 24. Csákvár, Csíkvarsai-rét (fotó: Kovács Norbert)
Sarkantyús pityer (Anthus richardi) (3)
2017. október 21–22. Kunpeszér, Hosszú-hát 1 pld. (Tölgyesi Csaba és mások).
Karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus) (50/62 + költés: 2)
2014. augusztus 3. Sopron, Nemeskút 1 juv. pld. (Marton István) gyűrűzött példány;
2017. május 26–27. Fertőrákos 1 imm. (2y) hím pld. (Mogyorósi Sándor és mások);
2017. augusztus 7. Tömörd, madárvárta 1 juv. pld. (Illés Péter) gyűrűzött példány.
Kerti sármány (Emberiza hortulana) (1996 óta: 18/26 + költés: 8/17)
2016. augusztus 25. Kővágóörs, Káli-medence 1 pld. (Michael Walter);
2017. május 13. – június 27. Apácatorna, külterület 1 hím pld. (ifj. Vasuta Gábor és sokan mások);
2017. május 17. Hegykő 1 imm. hím pld. (Hadarics Tibor);
2017. október 15–16. Kondorfa, Hegy-völgy 1 imm. (1y) pld. (Faragó Ádám és mások) gyűrűzött példány.

Kerti sármány (Emberiza hortulana) 2017. október 16. Kondorfa, Hegy-völgy (fotó: Faragó Ádám)
Kucsmás sármány (Emberiza melanocephala) (20/23+költés:2)
2013. május 16. Felsőrajk, külterület 1 hím pld. (Zalai Béla);
2017. május 22. Pilismarót, külterület 1 imm. hím pld. (Kiss Balázs, Vízkerti András) gyűrűzött példány;
2017. május 23–29. Baja, külterület 1 hím pld. (Kalocsa Béla);
2017. június 9. Monoszló, Káli-medence 1 hím pld. (Péntek István);
2017. június 10. Katymár, külterület 1 hím pld. (Tamás Ádám).
C1 kategória
Indiai lúd (Anser indicus)
2017. április 8. Rétszilas 1 pld. (Daniel Bastaja);
2017. augusztus 23–27. Dávod 1 pld. (Tamás Ádám és mások);
2017. december 21–30. Poroszló 1 pld. (Bodzás János, Gődér Róbert, Rimóczi Árpád).
C2 kategória
Fakó keselyű (Gyps fulvus) (C2: 3)
2017. szeptember 26. Hidas 1 ad. hím pld. (Borbély András; Laczik Dénes) legyengülten találva, bekerült a
Fővárosi Állat- és Növénykertbe, spanyol áttelepítésből származó bulgáriai madár.
Fészkelések
Nílusi lúd (Alopochen aegyptiaca) (költés: 1)
2016. július 19. Zsennye, horgásztó 1 pár + 10 pull. (Tóth László) (Tóth, 2016).
Szikipacsirta (Calandrella brachydactyla)
2017. május–július Újfehértó, külterület 1 pár (Endes Mihály, Barna Péter).
Vörhenyes fecske (Cecropis daurica) (költés: 1)
2017. május 5. – augusztus 23. Balatonfüred, belterület 1 pár, 3 fiókát repítettek (Bodor Gábor és sokan mások)
(Bodor, 2017).

Vörhenyes fecske (Cecropis daurica) 2017. július Balatonfüred (fotó: Oláh Zoltán)
Karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus) (költés: 2)
2017. május 20. – július Kőszeg, Abért-tó 3 pár, június 21-én megtalálva a fészek (Illés Péter és sokan mások)
(Illés, 2017; Haraszthy, 2019).
Kucsmás sármány (Emberiza melanocephala) (költés: 2)
2017. június 1–17. Kunbaja, külterület 1 pár (Tamás Ádám és mások) (Haraszthy, 2019).
E kategória
Cifra réce és nyílfarkú réce hibridje (Anas formosa × acuta) (1)
2017. március 4–7. Gönyű, Duna 1 hím pld. (Pitó Andor és mások) (Hadarics, 2017).
Havasi sarlósfecske (Tachymarptis melba)
2015. augusztus 6. Tiszafüred 1 pld. (Koleszár Balázs), gyűrűzött példány, külföldről behozott egyed.
El nem fogadott adatok – not accepted records
Bonaparte-sirály (Chroicocephalus philadelphia) 2017. április 23. Hortobágy, Hortobágyi-halastó; kis héja
(Accipiter brevipes) 2017. szeptember 4. Debrecen 1 pld.; feketeszárnyú székicsér (Glareola nordmanni) 2016.
május 25. Bugyi 1 pld. (az adatot a megfigyelő visszavonta); viharsirály heinei alfaja (Larus canus heinei)
2017. január 26. Budapest 1 ad. pld.; vándorfüzike (Phylloscopus inornatus) 2017. szeptember 25. Gödöllő 1
pld.; angliai barázdabillegető (Motacilla alba yarrellii) 2017. június 11. Tokaj 1 pld.; 2017. február 24.
Fertőújlak 1 hím pld.; havasipinty (Montifringilla nivalis) 2017. november 11. Csesznek 1 pld.; erdei sármány
(Emberiza rustica) 2017. február 22. Kaposfő 1 hím pld.
Újrabírált adatok
Pusztai sas (Aquila nipalensis)
Az alábbi adatokat a fotók vizsgálata alapján békászó sasnak (Clanga pomarina) találta az NB:
1996. június 26. – július 6. Székkutas, Ficséri-puszta 2 subad. pld.;
2001. május 2. – július közepe Balmazújváros, Darassa-puszta 1 imm. (4y) pld.

Helyreigazítás
Kucsmás sármány (Emberiza melanocephala) 2015. május 14. Makó, külterület 1 hím pld. (Viseráczky
András) (MME NB, 2018) helyes időpontja: 2015. május 18.
Summary: The 2017 Annual Report of the Hungarian Checklist and Rarities Committee
This is the thirtieth report of the Hungarian Checklist and Rarities Committee (HCRC). For this report 125
records were considered of which 91% were accepted (105 records of 49 different species/subspecies in category
A, and 1species 3 record in category C 1, 1 record in category C2, and 2 in category E, and 4 species 4 breeding
records too. The annual meeting of the committee was held on 8-10th February, 2020 at Fülöpháza. The two
figures (divided by a slash) after species names indicate the number of occurrences and individuals up to and
including 2017. 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 frequentlyused 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. The categorysystem was also changed, hence the following categories are found in the hungarian nomenclatura: A, B, C 1, C2,
D, E.
Highlights of 2017 were the first Bonaparte’s Gull and Siberian Accentor, first breeding of Red-rumped
Swallow, second Oriental Turtle Dove, third Richard’s Pipit and nominate subspecies of Bluethroat, fourth
Pacific Golden Plover, Isabelline Wheatear and nominate subspecies of Ring Ouzel, fifth Baird’s Sandpiper and
first Common Rock-thrush since 2008.
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