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Rövid közlemények 

A széki lile (Charadrius alexandrinus) fészkelése szántóföldön 

Breeding of the Kentish plover (Charadrius alexandrinus) on ploughland of 
Mekszikópuszta 

PELLINGER ATTILA1 

The Kentish Plover (Charadrius alexandrinus) has a stable population of 24-25 
pairs in Fertőzug (Seewinkel) (PELLINGER et al. 2010). On the wetland restorations 
of Mekszikópuszta, a marginal site of this population every few years there is a 
successful breeding of 1-8 pairs in dry years following high water levels (KÁRPÁTI 
1993, PELLINGER 2003). On June 3rd 2015 I found two Kentish Plover nest with eggs 
in a corn field bordering the Cikes site of Mekszikópuszta, the two nests being 58 m 
away from each other. The distance to the other two nests on salt steppe was 
450 m. After contacting the farmer we appointed a protective zone of 80×60 m 
where no pest control activities were carried out henceforth. I don’t have 
information about the breeding success, because to avoid disturbance we didn’t 
approach the nests any more. In the case of other shorebirds bound to saline areas 
– Pied Avocet (Recurvirostra avosetta), Black-winged Stilt (Himantopus 
himantopus) (personal observations in the areas of Nagyszentjános, Acsalag, 
Petőháza, Csorna, Csatárimajor), Collared Pratincole (Glareola pratincola) and 
Black-winged Pratincole (Glareola nordmanni) (KOVÁCS & KAPOCSI 2004a, 2004b, 
OLÁH & SZÉLL 1994) – successful breeding on ploughland is known. In the case of 
Pied Avocet and Black-winged Stilt an increase in the significance of these 
ploughland nestings is likely; however, in the case of the pratincole species and 
the Kentish Plover this could prove itself an ecological trap. 

 

A széki lile (Charadrius alexandrinus) a Fertőzug (Seewinkel) rendszeres 
fészkelője. Állománya stabil, évente 25–45 párra tehető, kis mértékű 
növekedéssel (PELLINGER et al. 2010). A Fertőzug határán elhelyezkedő 
mekszikópusztai elárasztások a faj számára csak alkalmi fészkelőhelynek 
tekinthetők, ahol egy átlagosnál magasabb vízállású évet követő évben 
bekövetkező alacsony vízborítás teszi lehetővé a költőpárok megtelepedését. Ez 
ritkán fordul elő, emiatt többnyire évek telnek el az egyes költési kísérletek között 
(KÁRPÁTI 1993, PELLINGER 2003). 

Több év szünet után 2015-ben az országhatár mellett fekvő fokozottan védett 
mekszikópusztai Cikes keleti szélén sikerült két székilile-fészket találni. Itt 
néhányszor tíz m-es változó szélességű, korábban vízzel borított, ebben az 
állapotában pedig zöld növényzettől szinte mentes, szikes talajfelszín biztosította 
a költéshez szükséges állapotokat. A fészken ülő madarakat, később pedig a kikelt 
fiókákat is több ízben sikerült megfigyelnem. 
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Június 3-án egy véletlennek köszönhetően – bíbicek (Vanellus vanellus) fiókáinak 
gyűrűzése közben – egy háromtojásos fészekaljon kotló tojót találtam a Cikessel 
határos szántón, kukoricavetésben. A szóban forgó tábla szélén haladó földúttól 
60 m-nyire épült fészek távolsága a szikes élőhelyen fészkelő pároktól 450 m volt. 
A bíbicek egy kiszáradó belvíztavacskán költöttek, amikor ezt megközelítettem, 
akkor ugrott le a széki lile a fészkéről, amelyre néhány perc múlva vissza is tért. 
Szisztematikusan áttekintve a szántó környező részét az elsőtől 58 m 
távolságban, nyugati irányban egy további, szintén háromtojásos székilile-
fészekaljat is sikerült találni (1–2. ábra). 

 

1. ábra: Széki lile fészek növényzettől mentes 
területen 

Fotó: PELLINGER ATTILA

2. ábra: Fészek gyomokkal borított területen 

Fotó: PELLINGER ATTILA

 

A gyenge termőképességű talajon előző évben napraforgó volt a vetemény. Az 
elművelt szántón vetett kukorica a fészkek megtalálásakor kb. 25 cm-es kelésben 
volt, helyenként – a belvizes részeken – a vetemény szinte teljesen hiányzott. A 
sorközökben jellemző gyomok – pl. apró szulák (Convulvulus arvensis), mezei 
aszat (Cirsium arvense), henye pimpó (Potentilla supina), nyári hérics (Adonis 
aestivalis), lapulevelű keserűfű (Polygonatum lapathifolium), csillagpázsit 
(Cynodon dactylon) és szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus) – kisebb-
nagyobb foltokban mozaikoltak a csupasz talajfelszínnel. 

Egy néhány nappal későbbi területellenőrzés és madárszámlálás során 
gyomirtást végző munkagépet láttam a táblán. A gépkezelővel és a cég 
ügyvezetőjével egyeztetve kijelöltünk egy 80×60 m nagyságú területet (3. ábra), 
amelyben később növényvédelmi munka már nem történt. A költés sikerességéről 
nincsenek adatok, mivel a fészkek megközelítése csak jelentős zavarás árán lett 
volna megoldható. 

A Dunántúlon csak a Fertő környéke – elsősorban a Fertőzug – rendszeres 
fészkelő helye a széki lilének. Egy-egy alkalmi költése lehet a Fejér megyei szikes 
élőhelyeken, de ez csak kivételes esetben fordul elő. Sárkeresztúr határában a 
Sárkány-tó kiszáradt medrében 2009. június 4-én egy tojó három tojáson kotlott 
(LENDVAI GÁBOR in birding.hu). Hazai körülmények között a faj a szikesek 
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fészkelője, de költése ismert leeresztett halastavak medrében is. Elterjedési 
területének sokkal nagyobb részén azonban tengerpartokon, lagúnákban, sós 
vizű tavak környékén költ (RITTENGHAUS & WALTERS 1999). SZÉKELY (1992) 
összehasonlító vizsgálatokat végzett a szikes pusztai környezetben és a 
halastófenéken költő széki lilék költési sikerére vonatkozóan, amely szerint a 
természetes élőhelyén a költési siker közel kétszerese a halastavak medrében 
tapasztaltnak. Ennek magyarázatául az utóbbi helyeken magasabb predációt 
valószínűsítette. 

 

 
3. ábra: Aszékilille fészkek védelmére kijelölt terület 

 

Ehhez képest a néhány évente a mekszikópusztai elárasztásokon talált székilile-
költések az élőhely természetessége tekintetében köztes jelleget mutatnak. A 
tojásrakást követően (a kotlás előrehaladtával) a szikes talaj alacsonyabb 
sótartalma miatt a növényzet – elsősorban a fehér libatop (Chenopodium album) 
– gyorsan felnő, aminek következtében az élőhely eredeti, szikespuszta-szerű 
megjelenése fokozatosan csökken. 

Most még nem világos, hogy a költőpárok szántóföldi fészkelése egyszeri, 
véletlenszerű esemény volt, vagy – ha akár kis számban – a jövőben is 
rendszeresen előfordulhat. Ebben az esetben számolni kell a költési időben 
esedékes mezőgazdasági munkák miatti veszélyeztetéssel is. 

A eredetileg szintén a szikesekhez kötődő fészkelőként ismert partimadárfajok, 
mint a gulipán (Recurvirostra avosetta), a gólyatöcs (Himantopus himantopus) – 
többek között saját megfigyelések Nagyszentjános, Acsalag, Petőháza, Csorna, 
Csatárimajor területén –, a székicsér (Glareola pratincola) és a feketeszárnyú 
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székicsér (Glareola nordmanni) esetében a Hortobágy térségében (KOVÁCS & 

KAPOCSI 2004a, 2004b, OLÁH & SZÉLL 1994) hazánkban már korábban leírtak 
mezőgazdasági kultúrákban (sőt akár ipari környezetben: cukorgyári ülepítők, 
hígtragyaszikkasztók stb.) történő költési kísérleteket, aminek kiváltó oka az 
optimális szikes fészkelőhelyek kiterjedésének csökkenése, eltűnése lehet. 
Azonban amíg a gólyatöcs egyértelműen sikeresen alkalmazkodott a 
megváltozott környezeti feltételekhez, és a gulipán esetében is jelentőssé váltak 
ezek az alternatív költőhelyek, illetve ma már a székicsérfajok is főleg 
mezőgazdasági környezetben költenek (OLÁH & SZÉLL 1994, KAPOCSI 2002, 
CSÍDER 2010), addig a széki lile esetében könnyen lehetséges, hogy ugyanezek 
ökológiai csapdaként működnek. 

Irodalom 

CSÍDER I. (2010): A székicsér (Glareola pratincola) állománya és védelmi helyzete 
Magyarországon különös tekintettel a kisújszállás–nagyréti populációra. A 
Puszta 24: 33–71. 

KAPOCSI I. (2002): Időjárási tényezők hatása a szántóföldi növénykultúrában 
költő székicsér populációra. A Puszta 2000: 10–14. 

KÁRPÁTI L. (1993): Élőhely-rekonstrukció a Fertő-menti szikeseken. Madártani 
Tájékoztató 1993 (január–június): 11–15. 

KOVÁCS G. & KAPOCSI I. (2004a): Feketeszárnyú székicsér Glareola nordmanni 
(Fischer in Nordmann, 1842). In: ECSEDI Z. (szerk.): A Hortobágy 
madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület – Winter Fair, 
Balmazújváros–Szeged: 275–276. 

KOVÁCS G. & KAPOCSI I. (2004b): Székicsér Glareola pratincola (Linnaeus, 1766). 
In: ECSEDI Z. (szerk.): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy 
Természetvédelmi Egyesület – Winter Fair, Balmazújváros–Szeged: 272–
275. 

OLÁH J. & SZÉLL A. (1994): A székicsér Glareola pratincola fészkelése és védelmi 
helyzete Magyarországon 1994-ben. Partimadár 4(2): 25–28. 

PELLINGER A. (2003): A széki lile (Charadrius alexandrinus) vonulása és fészkelése 
Mekszikópusztán. Aquila 109–110: 81–85. 

PELLINGER A., LABER J. & KOHLER B. (2010): A széki lile (Charadrius alexandrinus), 
a gólyatöcs (Himantopus himantopus) és a gulipán (Recurvirostra avosetta) 
fészkelő populációi a Fertőn. Acta Biologica Debrecina Supplementum 
Oecologica Hungarica 22: 173–179. 

RITTENGHAUS H. & WALTERS J. (1999): Charadrius alexandrinus Linné 1758 – 
Seeregenpfeifer. In: GLUTZ VON BLOTZHEIM U. (Hrsg.): Handbuch der Vögel 
Mitteleuropas. Band 6. Charadriiformes (1. Teil). 3., durchgesehene Auflage. 
AULA-Verlag, Wiesbaden: 205–246. 

SZÉKELY T. (1992): Reproduction of Kentish Plover Charadrius alexandrinus in 
grasslands and fish-ponds: the habitat mal-assessment hypothesis. Aquila 
99: 59–68.



 
  
1 Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, 9435, Sarród, Rév-Kócsagvár, e-mail: sitke@upcmail.hu  
 

Rence 2. (2017) 

Új fajok a Fertő madárfaunájában 2008 és 2016 között 

New bird species in the fauna of Lake Fertő between 2008 and 2016 

 

HADARICS TIBOR1 

The list of bird species observed at the Hungarian part of Lake Fertő was prepared 
by HADARICS & PELLINGER (1993). This species list contained bird species that 
assuredly occurred at the Hungarian part of the lake and surroundings between 
1971 and 31st December 1992, a total of 255 species. Based on the articles that were 
published as a supplement to the species list (HADARICS 1995, 1999, 2006, 2008) the 
recent bird fauna of the Hungarian part of the Fertő grew by many new species 
until end of 2007, that is altogether 294 bird species occurred until 31st December 
2007. In the following nine years (2008–2016) the occurrence of 11 further species 
(and 2 subspecies) could be proved on the investigated area. These are the 
following (in brackets the years of occurrence and in the case of rarer species the 
serial number of the record in Hungary): Bewick’s Swan (2013 – 36th for Hungary), 
Egyptian Goose (2010, 2011, 2014 and 2016), Baillon’s Crake (2014, 2015), Baird’s 
Sandpiper (2008 – 2nd for Hungary), Buff-breasted Sandpiper (2011 – 10th for 
Hungary), Long-tailed Skua (2004), Sabine’s Gull (2012 – 6th for Hungary), „light 
mantled” Lesser Black-backed Gull (2011), Oriental Turtle-dove (2010 – 1st for 
Hungary), European Scops-owl (every year from 2007), Ural Owl (2012), Horned 
Lark (2010), Rock Pipit (2016 – 1st for Hungary), Pied Wagtail (2008, 2011 – 1st and 
3rd for Hungary) and European Crested Tit (2011, 2013). Including these the 
number of bird species observed at the Hungarian part of the Fertő since 1971 
increased to 305. This article contains the detailed occurrence data of these species. 
Four bird species were observed only before 1971 at the Hungarian part of the 
Fertő (HADARICS 2006). So altogether the number of assuredly occurring bird 
species at the Hungarian part of Lake Fertő in recent times (from 1971 to 31st 
December 2006) is 305, while the number of bird species that have ever occurred 
on the area (so together with the four species with data before 1971) is 309. 

 
A Fertő hazai részén előforduló madárfajok jegyzékét több mint húsz évvel 
ezelőtt HADARICS & PELLINGER (1993) állította össze. E fajlista az 1971-től 1992. 
december 31-ig a Fertő magyarországi részén bizonyítottan előfordult 
madárfajokat tartalmazta, szám szerint 255 fajt. Megjegyzendő, hogy a listában 
szerepelt a csíkosfejű nádiposzáta (Acrocephalus paludicola), de azon adatait, 
amelyek alapján a listára felvétetett még maguk a megfigyelők is bizonytalannak 
tartották (SIFFER & TRASER 1975). Nem szerepelt viszont akkor a fajlistában – bár 
nyilvánvalóan akkoriban is gyakori madár volt a területen – a parlagi galamb 
(Columba livia f. domestica), amelyet az elterjedt szokásnak megfelelően később 
mégis felvettünk a listára (HADARICS 2006). Abban a fajlistában még csak a 
tágabb értelemben vett sárgalábú sirály (Larus cachinnans) szerepelt, melyet 
azóta több fajra választottak szét, s közülük a Fertő-tájon a sárgalábú sirály 
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(Larus michahellis) és a sztyeppi sirály (Larus cachinnans) is előfordul. A fajlista 
kiegészítéseként megjelent közlemények (HADARICS 1995, 1999, 2006, 2008) 
alapján 1993-ban öt, 1994-től 1996-ig évente két-két, 1997-ben öt, 1998-ban kettő, 
1999-ben négy, 2000-ben három, 2001-ben egy, 2002-ben négy, 2003-ban egy, 
2004-ben kettő, 2005-ben egy, 2006-ban és 2007-ben pedig két-két új fajjal bővült 
a hazai Fertő-rész recens madárfaunája, ami összességében 294 madárfaj 
előfordulását jelentette 2007. december 31-ig. Az azóta eltelt kilenc évben újabb 
11 madárfaj és két alfaj előfordulását sikerült igazolni a vizsgált területen, velük 
a Fertő hazai részén 1971 óta előfordult madárfajok száma 305-ra emelkedett. E 
11 új faj (és két alfaj) adatait tartalmazza jelen közlemény, ezeken kívül most 
kerül részletesen bemutatásra a 2004-ben előkerült nyílfarkú halfarkas 
(Stercorarius longicaudus) és az először 2007-ben felbukkant füleskuvik (Otus 
scops) is. Van négy olyan madárfaj is, amelyeknek csak 1971 előtti adatai vannak 
a hazai Fertőről, e fajok előfordulási adatait egy korábbi közleményben már 
összefoglaltam (HADARICS 2006). Tehát összességében a Fertő-táj magyarországi 
részén a legújabb időkben (1971-től 2016. december 31-ig) bizonyítottan 
előfordult madárfajok száma 304, míg a területen valaha is (tehát a csak 1971 
előtti adatokkal rendelkező négy fajjal együtt) előfordult madárfajok száma 309. 

A továbbiakban rendszertani sorrendben ismertetem a 2008. január 1. és 2016. 
december 31. közötti időszakban a vizsgált területen előkerült új madárfajokat és 
alfajokat (valamint további két fajt a 2004–2007 közötti időszakból). 

Kis hattyú (Cygnus columbianus bewickii) 

2013. november 27-én három öreg (ad.) és egy átszíneződő (imm.) példányból álló 
kis csapatot észleltek a fertőújlaki Papréten (PELLINGER A., VÁCZI M., KUGLER P.), 
a madarak este átmentek a Borsodi-dűlőre. Ugyanezeket a kis hattyúkat 
decemberben a Seewinkelben (Fertőzug) látták, december 9-én a St. Andräer 
Zicksee-n, december 26–29. között pedig az Illmitz melletti 
Warmblüterkoppelnél. Magyarországon a kis hattyúnak ez a 36. előfordulási 
adata (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG 2016c). 

Nílusi lúd (Alopochen aegyptiaca) 

2010. február 19-én Fertőhomok közelében, az üdülőtelep melletti szántóföldön 
láttak egy átszíneződő (imm.) példányt (PELLINGER A., FERENCZI M., KRAFT GY.). 
A fertőújlaki Borsodi-dűlőben ugyanezen év július 14-én egy öreg (ad.) tojót 
(PELLINGER A., FERENCZI M.), július 18-án pedig két öreg (ad.) példányt észleltek 
(KUGLER P.). 2010. november 23-án egy Pereszteg melletti kukoricatarlón, a 
Fertőről oda kijáró nagy lilikek (Anser albifrons) között táplálkozott egy öreg (ad.) 
madár (PELLINGER A.). 2011. augusztus 21-én (MOGYORÓSI S., BECK D.) és 
augusztus 24-én (SOPRONI J.) a fertőújlaki Borsodi-dűlőben láttak egy példányt. 
2014. április 15–21. között a fertőújlaki Borsodi-dűlőben, illetve a Hídi-major 
mellett többször is szem elé került egy öreg (ad.) nílusi lúd (HORVÁTH M.; HEINCZ 

M.; BALASKÓ ZS., SZÁSZ E., KÁRÁSZ B., HADARICS T.). 2014. október 27-én 
(PELLINGER A.) és november 3-án (HADARICS T.) is láttak egy példányt a 
fertőújlaki Nyéki szálláson, ezt követően pedig 2016. április 12-én bukkant fel egy 
példány a Fertőújlak melletti Ürge-dombon (PELLINGER A.). A nílusi lúd hazai 
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előfordulásai C kategóriába tartoznak, hiszen a faj Európában nem őshonos, de 
egyre több helyen vannak elvadult, szabadon költő populációi, és a nálunk 
megjelenő példányok is nagy valószínűséggel ezekből származnak. 

 

 
1. ábra: Niílusi lúd (Alopochen aegyptiaca) (2014. április04. 19., Fertőújlak) 

Fotó: HEINZ MIKLÓS 

Törpevízicsibe (Porzana pusilla) 

2014. május 23-án éjjel (22 óra után) négy madár szólt a fertőújlaki Papréten 
(MOGYORÓSI S., UDVARDY F.), másnap éjszaka ugyanott két példányt hallottak 
(MOGYORÓSI S., VÁCZI M., NÉMETH E., HADARICS T., SOPRONI J., BALASKÓ ZS.), 
június 4-én ugyanott megint négy példány hallatta hangját (MOGYORÓSI S., 
UDVARDY F.), ami az fészkelés gyanúját is felveti. A következő évben ugyanezen 
a helyen két hím példány szólt május 29-én (MOGYORÓSI S., UDVARDY F., 
VÉGHELYI E.). 

Baird-partfutó (Calidris bairdii) 

2008. február 9-én egy öreg (ad.) példányt láttak a fertőújlaki Nyéki szálláson 
(TAMÁS Á., KÁRÁSZ B.). A madár február 16-ig ugyanott tartózkodott, ezen 
időszak alatt sokan megfigyelték (TAMÁS Á., PELLINGER A., SZÁSZ E., MOGYORÓSI 

S., HADARICS T.; E. ALBEGGER, M. WEIßENSTEINER, S. ZELZ). Ennek az észak-
amerikai partfutófajnak ez a második bizonyított előfordulása Magyarországon 
(MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG 2011). 
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2. ábra: Baird-partfutó (Calidris bairdii) (2008. február 15., Fertőújlak) 

Fotó: MOGYORÓSI SÁNDOR 

 
3. ábra: Cankópartfutó (Tryngites subruficollis) (2011. augusztus 20., Fertőújlak) 

Fotó: MOGYORÓSI SÁNDOR 
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Cankópartfutó (Tryngites subruficollis) 

2011. augusztus 16–20. között egy öreg (ad.) példány tartózkodott a fertőújlaki 
Nyéki szálláson (HADARICS T., BALASKÓ ZS., MOGYORÓSI S., PELLINGER A., VÁCZI 

M., SÁNDOR A. S., FERENCZI M., KRAFT GY., LIPPAI K., MOGYORÓSI S., BURDA B., 
MOLNÁR B.). Valószínűleg ugyanezt a madarat látták augusztus 21–25. között az 
ausztriai Illmitz határában (Wasserstetten) is. Ennek az észak-amerikai 
partfutófajnak ez a tizedik bizonyított előfordulása Magyarországon (MME 

NOMENCLATOR BIZOTTSÁG 2016a). 

Nyílfarkú halfarkas (Stercorarius longicaudus) 

2004. július 6-án és 10-én egy öreg (ad.) világos színváltozatú példányt figyeltek 
meg és fényképeztek a fertőújlaki Borsodi-dűlőben (MOGYORÓSI S., PELLINGER 

A.). A madarat először ékfarkú halfarkasnak (Stercorarius parasiticus) vélték, és 
eredetileg a Nomenclator Bizottság is így fogadta el (MME NOMENCLATOR 

BIZOTTSÁG 2006), de a fényképek utólagos elemzése alapján bizonyossá vált, hogy 
az valójában egy nyílfarkú halfarkas volt (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG 2013). 

 
4. ábra: Fecskesirály (Xema sabini) (2012. augusztus 29., Fertőújlak) 

Fotó: HADARICS TIBOR 

Fecskesirály (Xema sabini) 

2012. augusztus 28-án egy öreg (ad.) nászruhás példányt figyeltek meg és 
fényképeztek a Fertő délkeleti sarkában, a Madárvárta-öbölnek a Hansági-
főcsatorna torkolata közelében lévő részén (MOGYORÓSI S., VÁCZI M., PELLINGER 

A., HADARICS T., FERSCH A.). A madár rendkívül bizalmasan viselkedett, csónakkal 
néhány méterre meg lehetett közelíteni. Az ezt követő napokban (augusztus 29–
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30.) ugyanitt még többször látták, augusztus 30-án a Nyéki szállásra is kirepült 
(HORVÁTH G., HRASKÓ G., VERSECZKI N., LENDVAI CS.), szeptember 3-án pedig a 
Hegykői-öbölben került szem elé (KUGLER P.). Ugyanezt a madarat néhány 
nappal korábban (augusztus 24.) a Fertő osztrák oldalán, az illmitzi strandon már 
észlelték. Ennek a gyönyörű sirályfajnak ez a hatodik bizonyított előfordulása 
Magyarországon (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG 2016b). 

Heringsirály világoshátú alfaja (Larus fuscus graellsii/intermedius) 

2011. november 23-án három öreg (ad.) példányt figyeltek meg Fertőrákoson 
(Fertő, Rákosi-öböl) kb. 1500 „nagysirály” között (MOGYORÓSI S.). 2011 ősze és 
2013 tavasza között a soproni szeméttelepen számos alkalommal láttak egy-egy 
(sőt 2012. november 1-jén két) öreg (ad.) példányt (ez a terület ugyan már nem a 
Fertő-tájhoz tartozik, de ide a sirályok a Fertőről járnak ki táplálkozni). 2013. 
október 14-én a Fertő Rákosi-öblében is láttak egy öreg (ad.) példányt, ugyancsak 
„nagysirályok” között (HADARICS T., BALASKÓ ZS.). 

 

 
5. ábra: Heringsirály világoshátú alfaja (2012. október 28., Sopron) 

Fotó: BALASKÓ ZSOLT 

Keleti gerle (Streptopelia orientalis meena) 

2010. január 10-én Fertőrákostól délre, az ún. Fertő-réten figyeltek meg egy 
immatur (2y) példányt (MOGYORÓSI SÁNDOR) (MOGYORÓSI 2016). A madár 
balkáni gerlék (Streptopelia decaocto) csapatában mozgott, legtöbbször a 
település déli szélén, illetve attól még délebbre, a Fertő-rét nyárfáin lehetett látni; 
ugyanezen a területen szinte minden nap észlelték a következő tíz napon. Január 
23-tól viszont a fertőrákosi Fertő utcában, a focipálya melletti nyárfákon és 
bokrokon volt megfigyelhető egészen február utolsó harmadáig, legutolsó 
észlelése február 23-án volt (BALASKÓ ZS.) (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG 
2013). Ennek az ázsiai gerlefajnak ez az első és azóta is egyetlen magyarországi 



Rövid közlemények 309 

 

 
Rence 2. (2017) 

előfordulása, miután a Nomenclator Bizottság a korábbi, 1985-ből származó 
szegedi adatát utóbb törölte a névjegyzékből. 

 

 
6. ábra: Keleti gerle (Streptopelia orientalis meena) (2010. január 17., Fertőrákos) 

Fotó: OTTO SAMWALD 

Füleskuvik (Otus scops) 

2007. április 21-én Sopronkőhidától északra, a Páneurópai Piknik Emlékparknál 
észleltek egy példányt (KÁRÁSZ B.). 2008. április 24. és május 9. között ugyanezen 
a környéken három példány szólt (MOGYORÓSI S., UDVARDY F.; KÁRÁSZ B.), és 
május 9-én a fertőrákosi szennyvíztisztítónál is észleltek egye madarat (KÁRÁSZ 

B.). 2009. április 17-én a Sopronkőhidáról a Páneurópai Piknik Emlékparkhoz 
vezető út mellett négy példányt észleltek, és egyet a fertőrákosi focipályánál is 
láttak (SZÁSZ E., KÁRÁSZ B.). 2010. május 1-jén a Páneurópai Piknik Emlékparknál 
egy (KÁRÁSZ B.), június 10-én az oda vezető út mellett négy-öt példányt észleltek 
(MOGYORÓSI S., UDVARDY F.), június 24-én pedig egy elütött öreg (ad.) madarat 
találtak a Fertőrákos és Balf közötti útnak a Soproni- és a Csárda-kapu közötti 
szakaszán (MOLNÁR B.). 2011. április 23-án Sopronkőhidánál egy (KÁRÁSZ B.), 
május 11-én Sopronkőhida és a Páneurópai Piknik Emlékpark között egy 
(MOGYORÓSI S., UDVARDY F.), május 14-én Sopronpusztánál három példányt 
észleltek (KÁRÁSZ B.). Sopronkőhida környékén 2012. május 3-án négy, 2013. 
április 23-án pedig két példány szólt (UDVARDY F., VÉGHELYI E.). 2014. április 30-
án egy hím szólt a Sopronkőhida és a Páneurópai Piknik Emlékpark közötti út 
mellett (HABUCZKI Z.), augusztus 8-án pedig egy repülni még nem tudó fiatal 
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(juv.) füleskuvikot fogtak Fertőszéplak közelében (a település melletti 
gyümölcsösnél) (KUGLER P.). 2015. május 14-én Sopronkőhida és a Páneurópai 
Piknik Emlékpark között egy (MOGYORÓSI S., UDVARDY F.), június 3-án pedig 
három hím szólt (UDVARDY F.). 2015. augusztus 30-án egy gépkocsi által elütött 
fiatal (juv.) példányt találtak a Fertőszéplak és Hegykő közötti út mellett (VÁCZI 

M.). 2016. április 16-án a fertőrákosi strand fáin (MOGYORÓSI S., UDVARDY F.), 
május 11-én a fertőrákosi üdülőtelep mögötti füzesben (MOGYORÓSI S.) szólt egy-
egy hím madár, május 27-én pedig a strand mögötti nyárfákon észleltek egy 
példányt (MOGYORÓSI S., UDVARDY F.). 2016. május 27-én Hegykő és a Fertő 
között, az ún. Dália-majornál is észleltek egyet (MOGYORÓSI S., UDVARDY F.). 

Uráli bagoly (Strix uralensis) 

2012. december 4-én Fertőboz közelében, a Balf és Fertőboz közötti út mellett 
találtak egy gépkocsi által elütött fiatal (juv.) tojó példányt (NAGY B.; 
MOGYORÓSI S., UDVARDY F.). 

 

 
7. ábra: Uráli bagoly (Strix uralensis) (2012. december 4., Fertőboz) 

Fotó: MOGYORÓSI SÁNDOR 
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Havasi fülespacsirta (Eremophila alpestris) 

2010. november 23-án Fertőszéplak határában, a Legény-tó közelében észleltek 
egy átrepülő példányt (LÓRÁNT M., FERENCZI M., KARCZA ZS.) (MME 

NOMENCLATOR BIZOTTSÁG 2013). 

Parti pityer (Anthus petrosus) 

2016. október 10-én délelőtt a fertőújlaki Borsodi-dűlő délkeleti sarkában 
varsával fogtak egy fiatal (1y) példányt (HADARICS T., SÁNDOR A., PELLINGER A., 
MOGYORÓSI S., UDVARDY F.) (HADARICS 2016). Ennek az északnyugat-európai 
tengerpartokra jellemző fajnak ez az első bizonyított előfordulása 
Magyarországon, sőt az egész Kárpát-medencében. 

 

 
8. ábra: Parti pityer (Anthus petrosus) (2016. október 10., Fertőújlak) 

Fotó: HADARICS TIBOR 

Barázdabillegető yarrellii alfaja (Motacilla alba yarrellii) 

2008. január 19-én egy öreg (ad.) tojó példányt figyeltek meg a fertőújlaki Hídi-
major közelében (a Hídi-major és a Nyéki szállás közötti legelő tocsogós részén) 
(FODOR A.), a madarat január 29-éig még sokan látták, számos fénykép és 
videofelvétel is készült róla. Ennek az alfajnak ez az első bizonyított előfordulása 
Magyarországon (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG 2011). 2011. március 19-én is 
láttak egy példányt a fertőújlaki Borsodi-dűlőben (SZÁSZ E., HADARICS T.), ez 
utóbbi is még csak a harmadik hazai adata az alfajnak (MME NOMENCLATOR 

BIZOTTSÁG 2016a). 
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Búbos cinege (Parus cristatus) 

2011. szeptember 10-én Fertőrákos és Balf között, a Szárhalmi-erdőnek a Vég-
föld és a Grasszner között lévő egyik fenyves foltjában figyeltek meg egy 
példányt (BODOR G., HORVÁTH G., UNGI B., VERSECZKI N.); 2013. február 5-én 
pedig a Fertőrákos melletti ún. Külső-Rákosi-erdőben láttak egyet (MOGYORÓSI 

S.). 
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