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Abstract
For the 23rd report of the Hungarian Checklist and Rarities Committee 172 records were considered of which
76% were accepted (108 records of 38 different species/subspecies in category A, ten records of four species
in category C, one record of one species in category DA, two records of two species in category DE, six
records of four species in category E. Four breeding records of three species were also accepted). Further 17
records (10%) is pending and one older record has been reconsidered. Highlights of 2010 were the first,
second and third Hungarian records of Tarsiger cyanurus.
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Kékfarkú (Tarsiger cyanurus) 2010. október 12–19., Tömörd, Nagy-tó (fotó: Pintér Balázs)

Bevezetés
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Nomenclator Bizottsága (MME NB) megvizsgálta a
2010-es év során észlelt leírás köteles madárfajok adatait, a rendelkezésre álló leírások és dokumentumok
alapján. Emellett néhány korábbi évből származó megfigyelést is megvizsgált az MME NB, így tehát e jelentés a
2010-es megfigyelések mellett korábbi adatokat is tartalmaz.
A 2010. évi adatok lezárása és összesítése céljából a Nomenclator Bizottság 2011. október 21-től 23-ig
Hortobágyon, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság látogatóközpontjában ült össze. Az alábbi személyek
vettek részt a bizottság 2010-es évet érintő munkájában: Barkóczi Csaba, Kern Rolland (titkárhelyettes), Kókay
Bence, Selmeczi Kovács Ádám, Simay Gábor (titkár), Tar János és Zalai Tamás.
E jelentés összeállítása során 172 adatot vizsgáltunk meg. A beküldött jelentések közül a bizottság 38
faj/alfaj 108 adatát fogadta el A kategóriába, négy faj tíz adatát C, egy faj egy adatát DA, két faj két adatát DE,
négy faj hat adatát E kategóriába; továbbá hitelesítette három faj négy költési adatát. Így az MME NB a
megvizsgált adatok 76%-át hitelesítette, míg további 17 adat (10%) esetében egyelőre nem döntött.

A korábban elfogadott adatok tételes felsorolása az MME NB éves jelentéseiben, illetve 2007-el 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, 2010. december 31-el 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 megadtuk, akik a madarat elsőként találták, meghatározták, és az észlelésről
jelentést készítettek. Amennyiben viszont a madarat háromnál több személy találta, a további megfigyelőkre
rendszerint és társaik 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 tagtársaink 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 a bizottság titkára címére, lehetőség
szerint elektronikus formában (Simay Gábor, e-mail: nomenclator@birding.hu, vagy postacím: H–1121
Budapest, Költő u. 21.). A jelentés elkészítésének módjáról egyebek mellett a Partimadár 1994/2. számában
közölt irányelvek a mérvadók (Magyar, 1994). 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: „Fecskesirály (Xema sabini) 2010. szeptember 4. Budapest, Duna 1 ad. pld.
(Kovács S., Kovács G. in MME NB, 2010)”.

A megfigyelések hitelesítésével és a hitelesítendő fajokkal kapcsolatos változások
A megfigyelések hitelesítéseinek szabályai az MME NB döntéseinek értelmében több pontban is változnak
2012. január 1-től.
Az ugyanarra a területre rendszeresen, minden évben visszajáró, hitelesítendő fajú madáregyedek esetében az
idáig informálisan élő kedvezmény megszűnik (bizonyos számú év letelte után az adott területről hallgatólagosan
nem volt szükséges leírás). 2012. január 1-jétől a visszajáró madarak esetében is minden újabb előfordulási
időszakból szükséges a hitelesítő jelentés, ill. az abban szereplő leírás. A Bizottság ezen döntésével is biztosítani
kívánja a ritka fajokra vonatkozó adatnyilvántartás hézagmentességét.
A Magyarországon ritkán, rendszertelenül vagy csak egyes helyeken fészkelő madárfajok költési adatainak
hitelesítési kötelezettségét az MME NB 2012. január 1-jei hatállyal feloldja. A döntés fő indoka, hogy a jelenlegi
szisztémával nem követhető a fészkelések pontos száma ezen madárfajoknál; ugyanakkor természetvédelmi
szempontból a szabály szigorítása sem kívánatos, mivel az állandó bizonyítási kényszer miatt jelentősen nőne a
ritkább fészkelők folyamatos háborgatása.
A fenti ponthoz kapcsolódóan, 2012. január 1-jétől csak azon madárfajok első fészkelése hitelesítendő,
amelyek bizonyítottan (a jelenlegi névjegyzék, ill. az azóta kiadott éves jelentések szerint) nem költöttek
Magyarország mai területén 1976. január 1. óta (az 1984-es névjegyzék kéziratának lezárása után).
2010 során is jelentős számú világoshátú heringsirály (Larus fuscus graellsii/intermedius/heuglini)
megfigyelés volt Magyarország területén. A heringsirály alfajokról megszerzett határozási és taxonómiai
ismeretek korlátozottak, de folyamatosan fejlődnek. Ezért az MME NB az egyes alfajok pontos hazai
státuszának megállapítása végett egy szakértői testületet állított fel, melynek ajánlásai alapján az eddigi, így a

2010-re vonatkozó adatokat is felülvizsgálja. A felülvizsgálat eredményét az MME NB várhatóan a soron
következő jelentésben teszi közzé.
A hitelesítendő fajok aktuális jegyzéke a Nomenclator Bizottság honlapján érhető el:
http://birding.hu/doc/Hitelesitendo_madarfajok_listaja_2012.doc.

Névjegyzékkel, fajlistákkal kapcsolatos változások
Az egyes taxonok rendszertani helyzetével kapcsolatos tudományos ismeretek napjainkban dinamikusan
változnak. Az újabb ismereteket a különböző taxonómusok, taxonómiai és ritkasághitelesítő bizottságok
gyakorta eltérően értékelik, így az egyes szervezetek vagy országok névjegyzékei jelentős taxonómiai eltérést
mutathatnak, de még az egyes, széleskörűen elfogadott változások nyilvánosságra hozatala, fajlistákba építése is
jelentős időbeli eltérést mutathat. Ennek tükrében az MME NB taxonómiai–rendszertani és tudományos neveket
érintő nevezéktani kérdésekben továbbra is az AERC-t, illetve annak Taxonómiai Bizottságát (TAC –
Taxonomic Advisory Committee) követi. Az AERC TAC által közzétett és folyamatosan frissített, hivatalos
nyugat-palearktiszi madárfajok listájában történt változásokat a Bizottság teljes mértékben átveszi.
Az NB folyamatosan gondoskodik a Nyugat-Palearktiszra nézve új madárfajok magyar neveinek
megalkotásáról is.
A fentieknek és az AERC TAC legutóbbi taxonlistájának megfelelően, a kormos varjú (Corvus [c.] corone)
újból egy fajként kezelendő a dolmányos varjúval (Corvus [c.] cornix). A két taxont ezentúl, mint alfajokat
különböztetjük meg egymástól, Corvus corone corone és Corvus corone cornix-ként. Újbóli szétválasztásuk az
AERC TAC szakértői szerint belátható időn belül nem várható. Így Magyarország madárfajainak listája is ennek
megfelelően változik.
Az indiai ludat (Anser indicus) az AERC TAC törölte a Nyugat-Palearktisz hivatalos fajlistájáról. Ezzel a faj
összes hazai adata is kikerül a C kategóriából és átsorolódik a DE kategóriába. A változás oka, hogy a korábban
feltételezett fészkelő állományok (mostanában elsősorban Hollandia, régebben Skandinávia) nem bizonyultak
önfenntartónak. Ugyanakkor érdekes és még nem kellően értelmezett jelenség, hogy az európai országok nagy
részében a faj főleg telelési időszakban fordul elő.

Személyi változások
2012. január 1-től Selmeczi Kovács Ádám leköszönt bizottsági tisztségéről. Ádámnak ezúton is köszönjük
áldozatos munkáját! Az MME NB új tagja 2012. január 1-jétől Tamás Ádám.

A 2010. év nevezetességei
2010-ben az MME NB egy új madárfajt fogadott el hazánk madarainak névjegyzékébe, a kékfarkú (Tarsiger
cyanurus) első, második és harmadik hazai előfordulásának hitelesítésével. Ezzel a Magyarországon
bizonyítottan előfordult madárfajok száma 401-re változott, figyelembe véve a kormos varjú (Corvus corone
corone) és az indiai lúd (Anser indicus) státuszában bekövetkezett változást.
További kiemelkedő adatok 2010-ből: a keleti gerle (Streptopelia orientalis meena) 2.; a bajszos poszáta
(Sylvia cantillans) 2.; a havasi csóka (Pyrrhocorax graculus) 2.; a fecskesirály (Xema sabini) 5.; a kis héja
(Accipiter brevipes) költőhelyeken kívüli, 1988. utáni 8.; a cankópartfutó (Tryngites subruficollis) 8.; a kucsmás
sármány (Emberiza melanocephala) 8. és 9.; a borzas gödény (Pelecanus crispus) 13.; a vékonycsőrű sirály
(Larus genei) 13.; a fakó keselyű (Gyps fulvus) 1988 óta 15.; a sarki csér (Sterna paradisaea) 15. és 16.; a
gatyáskuvik (Aegolius funereus) a költőhelyeken kívüli 15.; a jeges búvár (Gavia immer) 16.; a vándorfüzike
(Phylloscopus inornatus) 16. hazai előfordulása; továbbá az álarcos réce (Anas americana) 3. előfordulása DA
kategóriában; valamint a sárgalábú sirály (Larus michahellis) 1. és 2.; valamint a törpekuvik (Glaucidium
passerinum) 1. bizonyított hazai költése.

Az MME NB által 2010-ben elfogadott adatok – Accepted records in 2010
A Magyarországon hitelesítetten előfordult madárfajok egyes adatait az AERC által elfogadott elvek alapján,
de a kategóriákat némileg módosítva soroltuk be. Az egyes kategóriák meghatározása a legújabb névjegyzék
(MME NB, 2008) bevezetőjében található meg.

A kategória
Kis hattyú (Cygnus columbianus) (29/75)
2010. január 20. – március 15. Esztergom, Duna 1 imm. (2y) pld. (Lopusny A. és mások); majd ugyanez a példány feltűnt:
2010. március 24– 25. Verőce, Duna 1 imm. (2y) pld. (Selmeczi Kovács Á., Verseczki N.).

Kis hattyú (Cygnus columbianus bewickii) 2010. március 24–25., Verőce, Duna (fotó:Selmeczi Kovács Ádám)

Jeges búvár (Gavia immer) (16)
2010. március 6–19. Keszthely, Balaton 1 imm. pld. (Sós E. és mások); majd ugyanez a példány 2010. április 7–18.
Balatonvilágos, Balaton 1 pld. (Gál Sz.).

Jeges búvár (Gavia immer) 2010. március 6–19., Keszthely, Balaton (fotó: Cser Szilárd)

Rózsás gödény (Pelecanus onocrotalus) (1979 óta A: 21/32, DA: 1)
2010. március 21. – május 7. Békésszentandrás, Iskolaföldi-halastavak, illetve Szarvas, belterület 1 imm. pld. (Déri J., Bánfi
P. és mások).

Rózsás gödény (Pelecanus onocrotalus) 2010. március 21. – május 7., Békésszentandrás, ill. Szarvas (fotó: Bérdi Gergely)

Borzas gödény (Pelecanus crispus) (13/19)
2010. január 16. Harta, Duna 1 imm. pld. (Nagyné Grecs A., Kovács S., Nagy S.; Barkóczi Cs.), a bizonyító példány
maradványai magángyűjteménybe kerültek;
2010. január 29. Tiszafüred, Örvény-Tisza 1 ad. pld. (Sztrikinácz Z.); majd ugyanez a példány feltűnt: 2010. február 10–15.
Budapest, Duna 1 ad. pld. (Krasznai A. és mások); 2010. március 20. Szeged, Fehér-tó 1 ad. pld. (Ampovics Zs. és
társai); 2010. április 10. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 1 ad. pld. (Oláh Z., Sáfrán E.); majd ugyanehhez a példányhoz
csatlakozott egy újabb példány: 2010.június 18. – szeptember 8. Zalaszabar, Kis-Balaton 2 ad. pld., majd 2010.
szeptember 11 –13. 1 ad. pld. (Gál Sz., Faragó Á. és mások). A megfigyelt madarak azonosak a 2009 során a Kárpátmedence területén tartózkodó példányokkal.

Borzas gödény (Pelecanus crispus) 2010. február 10–15., Budapest, Duna (fotó: Kókay Bence)

Borzas gödény (Pelecanus crispus) 2010. március 20., Szeged, Fehér-tó (fotó: Ampovics Zsolt)

Pásztorgém (Bubulcus ibis) (35/54)
2010. május 10–11. Lábod 1 ad. pld. (Csór S., Fenyősi L., Horváth Z.);
2010. június 5. – 2010. november 28. Balmazújváros, Nagy-szik 1-5 pld. (Ecsedi Z. és mások). Részletezve: 2010. június 5.
– augusztus 1. 1 ad. pld. (Ecsedi Z. és mások); 2010. augusztus 4. – szeptember 3. max. 2 ad. pld. (Nagy Gy.) 2010.
szeptember 12. 5 pld. (Emri T., Zöld B. és mások); 2010. szeptember 13–30. max. 3 pld. (Nagy Gy. és mások); 2010.
október 1. 4 pld. (Baczó Z., Ecsedi Z. és mások); 2010. október 3 – 16. max. 2 pld. (Sihelnik J.); 2010. október 19. –
november 28. 1 pld.(Ecsedi Á., Ecsedi Z. és mások).
2010. augusztus 7. Fülöpszállás, Bivalyos 1 ad. pld. (Pigniczki Cs., Sápi T.);
2010. augusztus 27. Apaj,Alsó-Szúnyog 1 pld. (Kókay B. és társai);
2010. október 10. Berettyóújfalu, Andaháza 1 pld. (Pánya Cs., Simay G., Ványi R.);
2010. október 18. Biharugra, Biharugrai-halastavak 3 pld. (Tőgye J.); 2010. október 22. ugyanott 2 pld. (Tőgye J.);
2010. november 16–29. Hosszúpályi, Fehértói-tározó (Demeter L. és mások).

Pásztorgém (Bubulcus ibis) 2010. június 5. – november 28., Balmazújváros, Nagy-szik (fotó: Tar János)

Fakó keselyű (Gyps fulvus) (n+15)
2010. május 17. – június 9. Jászivány, Teleki-dűlő 1 imm. (2y+) pld. (Nagy M., Borbáth P., Sasvári J. és mások), a madarat
legyengült állapotban találták, az elengedéséig zárt helyen ápolták;
2010. július 7. Dunasziget, Doborgazsziget 1 subad. pld. (Kerekes I.).

Fakó keselyű (Gyps fulvus) 2010. május 17. – június 9., Jászivány (fotó: Batta Gergő)

Fakó keselyű (Gyps fulvus) 2010. július 7., Dunasziget, Doborgazsziget (fotó: Kerekes István)

Kis héja (Accipiter brevipes) (a költőhelyeken kívül 1988 óta: 8, költés: 8/11)
2010. augusztus 20. Biharugra, Biharugrai-halastavak 1 juv. pld. (Oláh Z., Sáfrán E.);
2010. augusztus 21. Debrecen, Nagymacs 1 ad. hím pld. (Konyhás S., Konyhás B.).

Kis héja (Accipiter brevipes) 2010. augusztus 20., Biharugra, Biharugrai-halastavak (fotó: Oláh Zoltán)

Fekete sas (Aquila clanga) (1988 óta: A: 83/89, DA: 1)
1996. október 09–13. valószínűleg a Kelet-Dunántúl térsége 1 pld. (műholdas jeladóval ellátott madár);
2006. november 08. Sármellék, Reptéri-árok 2 juv. pld. (ifj. Vasuta G., Kocsis K.); 2006. november 19. Sármellék, Reptériárok 1 juv. pld. (Gál Sz. és társai);
2010. január 27. Tarcal, Kenyesz-tó-lapos 1 imm. pld. (Petrovics Z., Szabolcs M., Zsólyomi T.);
2010. március 7. Bélapátvalva, Bél-kő 1 ad. pld. (Nagy G. G.);
2010. március 26. Túrkeve, Veres Bala 1pld. (műholdas jeladóval ellátott madár); majd ugyanez a példány 2010. március
26. Újszentmargita, Veres-erdő; 2010. március 27. Újszentmargita, Csanalas; 2010. március 27. Csobaj, Nagy-Girinddűlő; 2010. március 27. Rakamaz, Kis-Pap-tó;
2010. október 8. Nagyiván, Kása-hát 1 pld. (Schmidt A., A. Harding, Kovács G.);
2010. október 11. – 2011. január 1. Bősárkány, Nyirkai-Hany 1 ad. pld. (Kozma L.; Ferenczi M. és mások).
Törpesas (Aquila pennata) (2007 óta: 11)
2010. május 17. Jósvafő, Szelce-völgy 1 (világos változatú) pld. (Gyüre P., Juhász L., Batta G.);
2010. június 6. Szatymaz, Hosszú-hát 1 (világos változatú) pld. (Ampovics Zs.).

Törpesas (Aquila pennata) 2010. június 6., Szatymaz, Hosszú-hát (fotó: Ampovics Zsolt)

Feketeszárnyú székicsér (Glareola nordmanni) (1990 óta: 29/37)
2010. április 23. – július 11. Karcag, Hosszú-sziget, Hegedűs-hát és Magyarka, illetve Kisújszállás, Nagyrét, Porosállás 1 ad.
pld. (Takács Á., Kiss Á. és mások); 2010. július 11. Karcag, Hegedűs-hát 1 ad. pld. (összesen 2 ad. pld.) (Kiss Á.);
2010. május 23. – július 3. Bugyi, Mogyoró-sziget 1 ad. pld. (Takács Á., Kiss Á. és mások);
2010. szeptember 20. Nagykanizsa, Bajcsa 1 ad. pld. (Gál Sz., Klein Á., Szász E. és mások);
2010. szeptember 28. Dunatetétlen, Böddi-szék 1 ad. pld. (Pigniczki Cs., Kovács Cs., Ruppáner E.).

Feketeszárnyú székicsér (Glareola nordmanni) 2010. május 23. – július 3., Bugyi, Mogyoró-sziget (fotó: Németh Ferenc)

Vándorpartfutó (Calidris melanotos) (50/68)
2010. augusztus 25–30. Nádudvar, Borzasi-halastó 1 ad. pld. (Oláh J. és mások);
2010. október 2–6. Balmazújváros, Nagy-szik 1 juv. pld. (Ecsedi Z., Baczó Z., Tar J. és mások).

Vándorpartfutó (Calidris melanotos) 2010. október 2–6., Balmazújváros, Nagy-szik (fotó: Tar János)

Cankópartfutó (Tryngites subruficollis) (8/9)
2010. szeptember 1–2. Nádudvar, Borzasi-halastó 1 ad. pld. (Oláh J., Baczó Z. és mások).

Cankópartfutó (Tryngites subruficollis) 2010. szeptember 1–2., Nádudvar, Borzasi-halastó (fotó: Selmeczi Kovács Ádám)

Terekcankó (Xenus cinereus) (65/69)
2002. május 12. Szabadszállás, Zab-szék 1 ad. pld. (Tokody B., Széll A.).
Szélesfarkú halfarkas (Stercorarius pomarinus) (n+31/33)
2010. szeptember 18. Sopron, Fertő-tó 1 ad. pld. (S. Götsch, E. Albegger);
2010. szeptember 18–19. Abádszalók, Abádszalóki-öböl 1 juv. pld. (Bodzás J. és mások);
2010. október. 14. Sarród, Fertő-tó (Madárvárta-öböl) 1 juv. pld. (Mogyorósi S., Udvardy F.);
2010. november 6. Siófok, Balaton 1 juv. pld. (ismeretlen megfigyelők).

Szélesfarkú halfarkas (Stercorarius pomarinus) 2010. szeptember 18–19., Abádszalók, Abádszalóki-öböl (fotó: Szilágyi Attila)

Szélesfarkú halfarkas (Stercorarius pomarinus) 2010. november 6., Siófok, Balaton (fotó: Anonymus)

Ékfarkú halfarkas (Stercorarius parasiticus) (1988 óta: 55/62)
2009. szeptember 16. Szántód, Balaton 1 ad. pld. (Faragó Á., Gál Sz., Kancsal B.);
2010. július 16–21. Jászberény, Borsóhalma max. 3 imm. (3y) pld. (Zalai T. és mások);
2010. szeptember 2. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 1 juv. pld. (Oláh Z., Sáfrán E., Selmeczi Kovács Á.).

Ékfarkú halfarkas (Stercorarius parasiticus) 2010. július 16–21., Jászberény, Borsóhalom (fotó: ifj. Oláh János)

Halfarkas faj (Stercorarius sp.)
2010. május 8. Bugyi 1 pld. (Kóta A., Hegedüs D. és mások);
2010. szeptember 5. Tihany, Balaton 1 pld. (Horváth Cs.).
Halászsirály (Larus ichthyaetus) (106/109)
2010. augusztus 11 –13. Hortobágy, Fényes-halastó 1 imm. (2y) pld. (Zalai T. és mások).

Halászsirály (Larus ichthyaetus) 2010. augusztus 11–13., Hortobágy, Fényes-halastó (fotó: Szilágyi Attila)

Vékonycsőrű sirály (Larus genei) (13)
2010. május 28. Fülöpszállás, Kelemen-szék 1 ad. pld. (Pigniczki Cs.).
Ezüstsirály (Larus argentatus) (1998 óta: 100/153)
2003. október 11. Sárbogárd, Rétszilasi-halastavak 1 imm. pld. (Kókay B. és társai);
2009. szeptember 16. – október 1. Balatonlelle, Balaton 1 imm. (3y) pld. (Gál Sz., Faragó Á., Kancsal B.);
2010. január 2. Szeged, kommunális hulladéklerakó 1 imm. (2y) pld. (Barkóczi Cs, Domján A.);
2010. január 3. Gyál, bányató 2 imm. pld. (Kókay B.);
2010. január 3–9. Gyál, bányató 1 subad. pld. (Kókay B.);
2010. január 6. Badacsonytomaj, Balaton, 1 imm. (4y) pld. (Bruckner A.);
2010. január 9. Gyál, bányató 1 ad. pld. (Kókay B.);
2010. január 9. Szeged, kommunális hulladéklerakó 1 imm. (2y) pld. (Barkóczi Cs, Domján A.,Tölgyesi Cs.);
2010. január 14. Gyál, bányató 4 (2 ad. + 2 imm.) pld. (Kókay B.);
2010. január 16. Tata, Öreg-tó 5 (2 ad. + 1 imm. - 3y + 2 imm. - 2y) pld. (Kern R., Schmidt A.);
2010. január 17. Gyál, bányató 1 imm. pld. (Kókay B., Laposa D.);
2010. január 19. Zalavár, Kis-balaton, I. ütem-bárándi víz 1 imm. (2y) pld. (Gál Sz., Faragó Á.);
2010. február 7. Budapest, Duna (Szabadkikötő) 2 imm. (2y) pld. (Kókay B.);
2010. szeptember 10 – október 29. Balatonlelle, Balaton 1 ad. pld. (Kóta A. és mások);
2010. október. 13–21. Debrecen, kommunális hulladéklerakó 1 ad. pld. (Balla D., Papp G., Nagy M. és msáok);
2010. október. 29. – november 20. Debrecen, kommunális hulladéklerakó 1 ad. pld. (Balla D., Papp G., Tar A.);
2010. november 20. Balatonfüred, Balaton 1 ad. pld. (Cserháti G., Szinai P.);
2010. december 1. Debrecen, kommunális hulladéklerakó 2 ad. pld. (Nagy M., Emri T., Zöld B.); 2010. december 8.
Debrecen, kommunális hulladéklerakó 1 ad. pld. (Balla D.);
2010. december 5. Gyál, hulladéklarakó 2 (1 ad. + 1 imm. - 1y) pld. (Kókay B., Laposa D.);
2010. december 5–18. Gyál, hulladéklarakó 1 imm. pld. (Kókay B., Laposa D.);
2010. december 5. Szántód, Balaton 2 imm. (3y) pld. (Lendvai Cs., D. Bastaja, Fodor A..);
2010. december 12. Gyál, hulladéklerakó 3 (1 subad.. + 1 imm. - 2y + 1 imm. - 3y) pld. (Kókay B. és társai);
2010. december 18. Budapest, Duna (Szabadkikötő) 1 imm. (1y) pld. (Kókay B.);
2010. december 19. Szántód, Balaton 1 ad. pld. (Nagy G. G., Kazi R.);
2010. december 27. Gyál, hulladéklerakó illetve bányató 3 (2 ad.. + 1 imm. - 1y) pld. (Kókay B.).

Ezüstsirály (Larus argentatus) 2009. szeptember 16. – október 1., Balatonlelle, Balaton (fotó: Gál Szabolcs)

Ezüstsirály (Larus argentatus) 2010. október 13–22., Debrecen, hulladéklerakó (fotó: Papp Gábor)

Dolmányos sirály (Larus marinus) (61/63)
2010. november 13–28. Karcag, Kecskeri-víztározó ill. Bócsai-halató 1 subad. (4y). pld. (Kiss Á., Monoki Á. és mások);
2010. november 30. Debrecen, kommunális hulladéklerakó 1 juv. (1y) pld. (Balla D., Németh T.).

Dolmányos sirály (Larus marinus) 2010. november 13–28., Karcag, Kecskeri-víztározó (fotó: Monoki Ákos)

Dolmányos sirály (Larus marinus) 2010. november 30., Debrecen, hulladéklerakó (fotó: Balla Dániel)

Csüllő (Rissa tridactyla) (1988 óta: 58/64)
2010. január 20–24. Szeged illetve Sándorfalva, Fehér-tó 1 imm. pld. (Tokody B. és mások).

Csüllő (Rissa tridactyla) 2010. január 20–24., Szeged, Fehér-tó (fotó: Barkóczi Csaba)

Fecskesirály (Xema sabini) (5)
2010. szeptember 4. Budapest, Duna 1 ad. pld. (Kovács S., Kovács G.).

Fecskesirály (Xema sabini) 2010. szeptember 4., Budapest, Duna (fotó: Kovács Sándor)

Kenti csér (Sterna sandvicensis) (21/57)
2010. június 27. Zalavár, Kis-Balaton 5 ad. pld. (Havasi M.);
2010. július 9. Sopron, Fertőrákosi-öböl 1 ad. pld. (Mogyorósi S.).
Sarki csér (Sterna paradisaea) (16/21)
2010. július 26. – augusztus 3. Tiszagyenda, Borshalmi-rét max. 4 ad. pld. (Monoki Á. és mások). Részletezve: 2010. július
26. 2 ad. pld. (Monoki Á. és mások); 2010. július 27. 4 ad. pld. (Monoki Á., Nagy G. G.); 2010. július 28. 3 ad. pld.
(Balázsi P., Bodzás J., Pabar Z.); 2010. július 29. – augusztus 3. max. 2 ad. pld. (Durkó L. és mások).
2010. szeptember 18. Sopron, Fertő-tó (B0 határjel környéke) 2 juv. pld. (E. Albegger, J. Laber és társai).
Keleti gerle (Streptopelia orientalis meena) (2)
2010. január 11. – február 23. Fertőrákos, Fertő-rét, ill. belterület 1 imm. (2y) pld. (Mogyorósi S. és mások).

Keleti gerle (Streptopelia orientalis meena) 2010. január 11. – február 23., Fertőrákos, Fertő-rét (fotó: Otto Samwald)

Gatyáskuvik (Aegolius funereus) (a költőhelyeken kívül: 15, költés: 3)
2010. április 17– 18. Szögliget, Szádvár 1 hím pld.-t hallottak (Pacenovsky S.).
Havasi fülespacsirta (Eremophila alpestris) (1999 óta: 7/15)
2010. november 23. Sarród, Legény-tó 1 pld. (Lóránt M., Ferenczi M., Karcza Zs.);
2010. december 21. Dabas, Zöldi Borzas 1 pld. (Lóránt M.); 2010. december 22. ugyan ott 2 pld. (Simay G. és társai).

Havasi fülespacsirta (Eremophila alpestris) 2010. december 21–22., Dabas, Zöldi Borzas (fotó: Mészáros József)

Citrombillegető (Motacilla citreola) (40/43)
2010. április 13. Kistelek, Tóalj 1 ad. hím pld. (Barkóczi Cs.);
2010. április 23. Kiskunhalas, Felsőszállás 1 ad. tojó pld. (Kiss T.).
Kékbegy svecica alfaja (Luscinia svecicia svecica) (2)
2009. március 28. Izsák, Kolon-tó 1 ad. hím pld. (Horváth B.), gyűrűzött példány.
Kékfarkú (Tarsiger cyanurus) (3)
2010. október 12–19. Tömörd, Nagy-tó 1 juv. pld. (Lukács Z. és mások), gyűrűzött példány;
2010. október 16–21. Salgótarján, Leégett-Medves 1 juv. tojó pld. (Lukács M. és mások), gyűrűzött példány;
2010. október 21. Szalonna, Bódva-völgy 1 juv. pld. (Tóth L. és társai), gyűrűzött példány.

Kékfarkú (Tarsiger cyanurus) 2010. október 16–21., Salgótarján, Leégett-Medves (fotó: Gődér Róbert)

Kékfarkú (Tarsiger cyanurus) 2010. október 21., Szalonna (fotó: Rausz Rita)

Bajszos poszáta (Sylvia cantillans) (2)
2010. április 17–22. Hódmezővásárhely, Téglagyári-tavak 1 ad. hím pld. (Kiss E., Borbáth E. és mások; Nagy G. G.),
gyűrűzött példány.

Bajszos poszáta (Sylvia cantillans) 2010. április 17–22., Hódmezővásárhely, Téglagyári-tavak (fotó: Bérdi Gergely)

Kucsmás poszáta (Sylvia melanocephala) (4)
2010. május 1. Keszthely, Fenékpuszta 1 ad. tojó pld. (Benke Sz. és mások), gyűrűzött példány.

Kucsmás poszáta (Sylvia melanocephala) 2010. május 1., Keszthely, Fenékpuszta (fotó: Gál Szabolcs)

Csíkosfejű nádiposzáta (Acrocephalus paludicola) (Hortobágy kivételével n+4)
2010. április 17. Sumony, Sumonyi-halastó 1 ad. pld. (Gregorits J.), gyűrűzött példány.

Csíkosfejű nádiposzáta (Acrocephalus paludicola) 2010. április 17., Sumony, Sumonyi-halastó (fotó: Gregorits János)

Vándorfüzike (Phylloscopus inornatus) (16)
2010. szeptember 27–28. Tömörd, Nagy-tó 1 juv. pld. (Lukács Z. és mások), gyűrűzött példány.

Vándorfüzike (Phylloscopus inornatus) 2010. szeptember 27–28., Tömörd, Nagy-tó (fotó: Molnár Balázs)

Havasi csóka (Pyrrhocorax graculus) (2)
2010. október 29. Szentpéterfölde 1 juv. pld. (Nagy G.; Gál Sz.).

Havasi csóka (Pyrrhocorax graculus) 2010. október 29., Szentpéterfölde (fotó: Gál Szabolcs)

Karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus) (33/37)
2010. május 26. Nagyhegyes, Téglahát 1 ad. hím pld. (Konyhás S.).

Kerti sármány (Emberiza hortulana) (1996-tól: 8/21 + költés: 8/17)
2010. május 22. – július 5. Szentbékkálla, Fekete-hegy 1 ad. hím pld. (Hraskó G. és mások).

Kerti sármány (Emberiza hortulana) 2010. május 22. – július 5., Szentbékkálla, Fekete-hegy (fotó: ifj. Vasuta Gábor)

Kucsmás sármány (Emberiza melanocephala) (9/11)
2010. május 19. Hortobágy, Álom-zug 1 ad. hím pld. (Oláh J.);
2010. május 30. – július 2. Albertirsa, löszfal 1 ad. hím pld. (Szalai J. és mások); 2010. június 2–4. ugyanott 1 ad. tojó pld.
(Tölgyesi Z. és mások); 2010. június 2–6. ugyanott 1 ad. hím pld. (Mészáros J., Pánya Cs. Takács Á. és mások), mely
nem azonos a korábban megfigyelt hím példánnyal.

Kucsmás sármány (Emberiza melanocephala) 2010. május 19., Hortobágy, Álom-zug (fotó: ifj. Oláh János)

Kucsmás sármány (Emberiza melanocephala) 2010. május 30. – július 2., Albertirsa (fotó: Mészáros József)

C kategória
Kanadai lúd (Branta canadensis) (C: 11/12, DE: 11)
2010. január 23–24. Tata, Öreg-tó 1 ad. pld. (Musicz L.; Szabó M. és társai);
2010. február 7. Biharugra, Földesi-telep 1 pld. (Simay G.);
2010. március 7. Ipolyvece, Ortás-rétek 2 ad. pld. (Selmeczi K. Á.).
Nílusi lúd (Alopochen aegyptiaca) (C: 14/21, DE: 1)
2010. március 7. Sződliget, bányató 2 ad. pld. (Dénes J.);
2010. november 21. Bárdudvarnok, Bánya 1 ad. pld. (Hajdu K.)
Halcsontfarkú réce (Oxyura jamaicensis) (C: 10/11)
2010. február 19. Fajsz, Duna 1 hím pld. (Tamás Á., Agócs P.); 2010. március 12. Harta, Duna 1 hím pld. (Agócs P., Kiss
T.);
2010. október 20–25. Sárszentmihály, Pálmajor 1 ad. tojó pld. (Staudinger I.);
2010. november 18. Balatonmagyaród, Kis-Balaton 1 ad. tojó pld. (Cser Sz., Gál Sz.); illetve 2010. december 14.
Balatonberény, Balaton 1 ad. tojó pld. (Szász E.).

DA kategória
Álarcos réce (Anas americana) (DA: 3)
2010. március 7–28. Apaj, Alsó-szúnyog 1 ad. hím pld. (Laposa D. és társai), azonos a 2008. óta visszajáró példánnyal.

Álarcos réce (Anas americana) 2010. március 7–28., Apaj, Alsó-szúnyog (fotó: Kókay Bence)

DE kategória
Indiai lúd (Anser indicus) (DE: 14)
2010. december 11. Bősárkány, Nyirkai-Hany 1 ad. pld. (Pellinger A.).
Kanadai lúd (Branta canadensis) (C: 8, DE: 10)
2009. április 18. Hortobágy, Kungyörgy 1 pld. (R. Kvetko).
Csuklyás bukó (Mergus cucullatus) (DE: 5);
2010. március 22. Bősárkány, Nyirkai-Hany 1 ad. hím pld. (Ferenczi M., Kraft Gy.), azonos a 2005. óta visszajáró
példánnyal.

E kategória
Kanadai lúd (Branta canadensis)
2010. március 28. – április 4. Budapest, Soroksári-Duna 1 ad. pld. (Rab T. és mások).
Mandarinréce (Aix galericulata)
2010. október 23. – november 5. Szalonna, Rakaca-víztároló 1 tojó pld. (Drozd A., Váci B.; Farkas R.);
2010. október 12. Szigetmonostor, Duna 1 ad. tojó pld. (Selmeczi Kovács Á., Pintér B., Verseczki N.).
Kisasszony réce (Aix sponsa)
2008. november 19. Budapest, Duna (Bolgárkertész-öböl) 3 (2 ad. hím 1 tojó) pld. (Kókay B.);
2010. szeptember 6. Szalonna, Bódva 1. ad. hím pld, (Judák T., Farkas R. és tásaik).
Aranycsíz (Carduelis tristis)
2010. április 12–15. Budapest, belterület 1 ad. hím pld. (M. Treadwell).

Fészkelések
Bütykös ásólúd (Tadorna tadorna)
2010. június 5. Várpalota, Péterfürdő (Nitrogénművek) 2 pár költött (4 ad., ill. 5+7 pull.) (Béres L., Béresné Kázsmár Zs.).
Sárgalábú sirály (Larus michahellis) (költés: 2)
2009. június 11. Pötréte, horgásztó 1 pár költött (2 ad. + 1 pull.) (Gál Sz.);
2010. június 16. Pötréte, horgásztó 1 pár költött (2 ad. + 1 pull.) (Cser Sz., Németh-Bóka L.).
Törpekuvik (Glaucidium passerinum) (a költőhelyeken kívül: 17/20; költés: 1)
2010. február 27. – június 18. Szögliget, Szádvár 1 pár költött: 2 ad. (a fiókák száma ismeretlen) pld. (Schmidt A.,
Pacenovsky S.).

Törpekuvik (Glaucidium passerinum) 2010. február 27. – június 18., Szögliget, Szádvár (fotó: Németh Ferenc)

Hitelesített adatok újrabírálata
Ékfarkú halfarkas (Stercorarius parasiticus)
2004. július 4–10. Sarród, Borsodi-dűlő 1 ad. (világos változatú) pld. (Mogyorósi S., Pellinger A.)
helyett
Ékfarkú halfarkas (Stercorarius parasiticus)
2004. július 4. Sarród, Borsodi-dűlő 1 ad. (világos változatú) pld. (Mogyorósi S., Pellinger A.);
valamint
Nyílfarkú halfarkas (Stercorarius longicaudus) (1967 óta: 11)
2004. július 10. Sarród, Borsodi-dűlő 1 ad. (világos változatú) pld. (Mogyorósi S.).

Nyílfarkú halfarkas (Stercorarius longicaudus) 2004. július 10., Sarród, Borsodi-dűlő (fotó: Mogyorósi Sándor)

El nem fogadott, illetve visszavont adatok – Records not accepted or withdrawn
Örvös lúd (Branta bernicla) 2006. január 10. Apácatorna, Borsó-szer; nílusi lúd (Alopochen aegyptiaca) 2010. február 19.
Fertőhomok; jeges búvár (Gavia immer) 2010. május 4. Sződliget, bányató; pásztorgém (Bubulcus ibis) 2010. november
23. Nagykáta, Nyík-rét; borzas gödény (Pelecanus crispus) 2010. július 20. Abony; 2010. augusztus 2. Balatonederics,
Lesence-nádasövezet 2 pld.; vörösfarkú egerészölyv (Buteo buteo vulpinus) 2010. november 11. Badacsonytördemic,
Badacsony; 2010. szeptember 10. Budapest, Ferihegy; fekete sas (Aquila clanga) 2007. március 25– 27. Szabadkígyós,
Nagy-gyöp; 2010. február 27. – március 1. Harkakötöny, Harka-tó; 2010. október 21. – november 15. Csanádalberti,
Montág-puszta; törpesas (Aquila pennata) 2010. április 2. Dunaföldvár, M6; 2010. április 30. – május 6. Nagyszékely, ill.
Kisszékely; fehérkarmú vércse (Falco naumanni) 2010. július 10. Balmazújváros, Darassa; Eleonóra-sólyom (Falco
eleonorae) 2010. június 9. Budapest, Árpád-híd; ezüstsirály (Larus argentatus) 2007. november 20. Balatonberény, Balaton;
2009. január 31. Szántód, Balaton; 2010. február 2. Budapest, Duna; 2010. október 23. Öttevény, Kavicsbánya; 2010.
december 23. Szántód, Balaton; csüllő (Rissa tridactyla) 1966. augusztus 20. Salgótarján, tóstrand; 2006. december 12.
Balatonvilágos, Balaton; gatyáskuvik (Aegolius funereus) 2010. október 13. Jánd, Foltos-kerti Holt-Tisza; kövirigó
(Monticola saxatilis) 2010. augusztus 20. Bélapátfalva, Bél-kő; szürkearcú fülemülerigó (Catharus minimus) 2005.
december 11. Budapest, Hajógyári-sziget; kis poszáta blythi/halimodendri alfaja (Sylvia curruca blythi/halimodendri) 2007.
november 27. Völcsej, belterület; királyfüzike (Phylloscopus proregulus) 1967. szeptember 17. Zagyvaróna; havasi csóka
(Pyrrhocorax graculus) 2000. február 27. Budapest, Újlaki-hegy; kucsmás sármány (Emberiza melanocephala) 2010.
június 5. Csór.

Summary: The 2010 Annual Report of the Hungarian Checklist and Rarities Committee
This is the twenty-third report of the Hungarian Checklist and Rarities Committee (MME NB). For this
report 172 records were considered by the Rarities Committee, of which 76% were accepted (108 records of 38
different species/subspecies in category A, ten records of four species in category C, one record of one species in
category DA, two records of two species in category DE, six records of four species in category E, and four
breeding records of three species were also accepted). Further 17 records (10%) are pending and one older
record is being reconsidered. The annual meeting of the Committee was held on 21-23 October 2010, 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 by the MME NB from 2006 on. The two figures
(divided by a slash) after the scientific name of the species indicate the number of occurrences and the number of
individuals recorded up to and including 2010. 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 three
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.
Highlights of 2010 were the first, second and third Hungarian records of Red-flanked Bluetail (Tarsiger
cyanurus). Other noteworthy records from the year 2010 were the following: the 2nd record of Oriental Turtle
Dove (Streptopelia orientalis meena), Subalpine Warbler (Sylvia cantillans) and Alpine Chough (Pyrrhocorax
graculus), the 5th record of Sabine’s Gull (Xema sabini), the 8th record of Levant Sparrowhawk (Accipiter
brevipes) since 1988 (without its breeding records), the 8th record of Buff-breated Sandpiper (Tryngites
subruficollis), the 8th and 9th records of Black-headed Bunting (Emberiza melanocephala), the 13th record of
Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus), the 13th record of Slender-billed Gull (Larus genei), the 14th and 15th
records of Griffon Vulture (Gyps fulvus) since 1988, the 15th record of Arctic Tern (Sterna paradisaea), the 15th
record of Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus) without its breeding records, the 16th record of Great Northern
Diver (Gavia immer), the 16th record of Yellow-browed Warbler (Phylloscopus inornatus), and the reappearence of Hungary’s first American Wigeon (Anas americana) in the third consecutive year (category DA).
The 1st and 2nd breeding records of Yellow-legged Gull (Larus michahellis) and the 1st breeding record of
Pygmy Owl (Glaucidium passerinum) were also remarkable events of the year.
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