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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 
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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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