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Abstract Nearctic species, predominantly shorebirds are regularly observed in Europe, and thus 
in Hungary. Previously, these individuals were considered vagrants, stray individuals whom 
were unfortunate enough to end up in Europe through their regular migration. However, evi-

dence is building up supporting that these birds take advantage of the Atlantic large scale wind systems and in 
small numbers migrate through Europe to Africa. The three most common American species in Europe are the 
pectoral, white-rumped and buff-breasted sandpipers. The phenology of observations of these species is fitting the 
pattern observed in other European countries. However, in case of the pectoral sandpiper the patterns suggest that 
these birds are at least partially originating from Siberia and not the American continent.
 
keywords: shorebirds, North-Atlantic cyclons, migration strategies and routes, pattern of occurence, Pectoral 
Sandpiper, probably Siberian origin

Összefoglalás Európában, így hazánkban is rendszeresen előfordulnak amerikai eredetű madárfajok, főleg par-
timadarak. Korábban ezeket a madarakat eltévedt, rendes vonulási útjukról véletlenül lesodródott egyedeknek 
tartották. Azonban e fajok európai adatai meghatározott tér- és időbeli mintázatot mutatnak, ami arra utal, hogy 
európai előfordulásaik nem kizárólag a véletlen művei. Számos adat utal arra, hogy ezek a madarak ősszel részben 
az Atlanti-óceán felett vonulnak, kihasználva a nagy földi légkörzés következtében ott uralkodó légáramlatokat. 
E légáramlatok egyes egyedeket Európa felé sodornak, amelyek aztán Európában vagy Afrikában át is telelnek és 
tavasszal ismét itt bukkannak fel. Európában és hazánkban is a három leggyakoribb amerikai faj a vándorpartfutó, 
a cankópartfutó és a Bonaparte-partfutó. E madarak hazai előfordulásai többnyire szépen illeszkednek ezeknek a 
fajoknak az európai előfordulási mintázatába. Azonban a vándorpartfutó esetében úgy az európai, mint az azok-
hoz illeszkedő hazai előfordulások alátámasztják azt a feltételezést, hogy az Európában, így nálunk is megjelenő 
példányok egy része szinte biztosan szibériai eredetű.
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Bevezetés

Magyarországon előfordult már jó néhány 
észak-amerikai eredetű madárfaj: récék 
(Anas spp., Aythya spp.), partimadarak és si-
rályok (Charadriiformes). E fajok Európába 
jutásának kérdése már régóta foglalkoztatja 
a kutatókat, és számos érdekes elmélet szü-
letett már arra, hogy ezek az észak-amerikai 

madarak milyen útvonalon és mi módon ke-
rülnek Európába.

Észak-Amerika madárvonulási útvonalai 
az eurázsiai–afrikai vonulási rendszerek-
hez képest elég egyszerűek, aminek az az 
oka, hogy Észak-Amerikában nincsenek 
olyan kelet–nyugati irányú hegyvonulatok, 
amelyek az északról délre – vagy tavasz-
szal ellenkező irányban – vonuló madarakat 
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valamilyen irányban eltérítenék. Ezért a fő 
vonulási utak az észak-amerikai kontinen-
sen nagyjából és ténylegesen észak–déli 
irányúak. Négy fő vonulási útvonal ismert 
(Elphick 1996). Egyik a Sziklás-hegységtől 
nyugatra a kontinens nyugati partjait követi, 
a másik a Sziklás-hegységtől keletre, a pré-
rin tart északról délre, a harmadik Észak-
Amerika középső részén nagyjából a Mis-
sissippi vonalát követi. A negyedik vonulási 
út Észak-Amerika keleti partvidékén húzó-
dik Labradortól Floridáig, illetve tovább a 
Nagy- és a Kis-Antillákon át Dél-Amerika 
északi részéig. Az amerikai madárfajok eu-
rópai előfordulásai kapcsán ez a keleti vo-
nulási útvonal a legérdekesebb, hiszen az 
itt vonuló madaraknak van legnagyobb esé-
lyük arra, hogy bizonyos időjárási és légköri 
körülmények között az Atlanti-óceán északi 
részei fölött eljussanak Európába.

Az Európában leggyakoribb észak-ame-
rikai partimadarak – csökkenő gyakorisági 
sorrendben – a következők: vándorpartfutó 
(Calidris melanotos), cankópartfutó (Tryn-
gites subruficollis), Bonaparte-partfutó (Ca-
lidris fuscicollis), hosszúcsőrű cankógoda 
(Limnodromus scolopaceus), Wilson-vízta-
posó (Phalaropus tricolor), sárgalábú can-
kó (Tringa flavipes), Baird-partfutó (Calid-
ris bairdii) és amerikai pettyeslile (Pluvialis 
dominica) (Lewington et al. 1991). E fajok a 
Wilson-víztaposó és a sárgalábú cankó kivé-
telével mind arktikus faunaelemek, a mesz-
szi északi tájakon költenek, ott is elsősorban 
Észak-Amerika északnyugati részén, de a 
nearktikus Wilson-víztaposó és a sárgalábú 
cankó is főleg északnyugati elterjedésű. E 
fajok mind hosszú távú vonulók, telelőterü-
letük Dél-Amerika. 

Már az 1950-es években felfigyeltek arra, 
hogy Európában nem azok az észak-ameri-
kai partimadarak fordulnak elő leginkább, 
amelyek Észak-Amerika keleti partjai kö-

zelében, tehát Európához a legközelebb 
költenek, hanem érdekes módon éppen 
azok az előzőekben felsorolt fajok a leggya-
koribbak, amelyeknek elterjedési területe 
Észak-Amerika Európától szinte legtávo-
labbi északnyugati részén található (Nisbet 
1959). Eleinte azt feltételezték, hogy az Eu-
rópába vetődő amerikai partimadarak azok-
ból a populációkból kerülnek ki, amelyek 
a Mackenzie folyó torkolatának közelében 
fészkelnek, ugyanis ez az egyetlen terület, 
ahol az Európában gyakori észak-amerikai 
arktikus és nearktikus fajok egyaránt előfor-
dulnak fészkelőként. A korábbi feltételezés 
az volt, hogy ezek a madarak a Mackenzie 
torkolatvidékéről a legrövidebb úton, grön-
land és izland érintésével érik el a Brit-szi-
geteket. E fajok grönlandi és izlandi előfor-
dulásai azonban ezt a feltételezést cáfolták, 
ráadásul e fajok brit-szigeteki adatai sem az 
északnyugati részeken (mint ahogy ilyen 
útirány esetében az várható lenne) voltak a 
leggyakoribbak, hanem a Brit-szigetek dél-
nyugati tengerparti területein, ami arra utal, 
hogy ezek a madarak a Brit-szigeteket dél-
nyugati irányból érik el (Nisbet 1959).

Az észak-amerikai partimadárfajok őszi 
vonulási stratégiáit elemezve nyilvánvalóvá 
vált, hogy az Európában – főleg a Brit-szi-
geteken – leggyakrabban előforduló észak-
amerikai partimadarak azok közül a fajok 
közül kerülnek ki, amelyek Észak-Amerika 
távoli északi, északnyugati tájain fészkelnek, 
és vonulásuk első szakaszában Észak-Ame-
rikán belül határozott délkeleti (keleti-dél-
keleti) a vonulásuk irányultsága. Egy részük 
az atlanti partokra kiérve továbbsodródik 
(repül) a tenger fölé, ahonnan az észak-
atlanti ciklonok felkapják és északkeleti 
irányba elsodorják őket a Brit-szigetek dél-
nyugati részeire (Nisbet 1959). E madarak 
további amerikai vonulási útjával kapcsolat-
ban kézenfekvő lenne az a feltételezés, hogy 
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Észak-Amerika keleti partjait elérvén a vo-
nulásuk kezdetén délkeleti irányba vonuló 
madaraknak déli, délnyugati irányba kell 
fordulniuk, hogy a kontinens keleti partjai 
mentén, majd a Nagy- és a Kis-Antillákon át 
eljussanak dél-amerikai telelőterületeikre. 
Nyilvánvaló, hogy sok madárfaj esetében 
ez tényleg így is van. Feltűnő volt azonban, 
hogy az Európában felbukkanó észak-ame-
rikai partimadárfajok Észak-Amerika keleti 
partjai mentén is meglehetősen ritkák, így 
felmerült a kérdés, hogy vajon milyen útvo-
nalon jutnak el a telelőterületekre. A kutatá-
sok kiderítették, hogy ezek a fajok az őszi 
vonulás során Észak-Amerika keleti part-
jairól (akár Newfoundlandról vagy Új-Skó-
ciából) folyamatos repüléssel három-négy 
nap alatt elérik Dél-Amerika északi partjait, 
mégpedig úgy, hogy közben nem a száraz-
föld felett vonulnak, hanem mélyen kisod-
ródnak (repülnek) az Atlanti-óceán fölé (Le-
wington et al. 1991). Az Atlanti-óceánnak 
az északi félteke 30. és 60. szélességi köre 
közötti északi részén – az ún. „nagy földi 
légkörzés” egyik elemeként – tartós észak-
nyugati szelek fújnak, és itt alakulnak ki – az 
őszi időszakban szinte folyamatosan – azok 
a mérsékelt égövi ciklonok, amelyek kelet 
felé mozogva elérik Nyugat-Európát, és a 
hozzájuk kapcsolódó hidegfrontok alakítják 
az európai időjárást (Lamb 1975). A vonulás 
főleg a hidegfrontok átvonulása után erőtel-
jes, amikor a már említett erős északnyuga-
ti hátszéllel haladhatnak a madarak (ami a 
repülés nagy energiaszükségletét tekintve 
jelentős energiamegtakarítással jár). A vo-
nulás irányultsága kezdetben déli, illetve 
délkeleti. Az Észak-Amerika keleti partjai 
mentén különböző szigetekről, hajókról és 
tengeri fúrótornyokról végzett radarmeg-
figyelések alapján a kutatók kiderítették, 
hogy az északnyugati hátszéllel délkeleti 
irányba repülő madarak az Atlanti-óceán 

fölött a 25-30. északi szélességi körök tájé-
kán nyugat-délnyugati irányba fordulnak és 
a 30. szélességi kör és az Egyenlítő között 
fújó északkeleti-keleti passzátszelek segít-
ségével érik el a dél-amerikai partokat (Wil-
liams & Williams 1990). Előfordulhat, hogy 
az induláskor vagy az óceán fölött a mada-
rak túlságosan közel kerülnek egy mérsékelt 
övi ciklon alacsony nyomású központjához, 
s mivel itt a szél a ciklon belseje felé fúj, 
lehetséges, hogy nem tudják elhagyni azt, s 
a nyugatról keletre mozgó ciklonnal együtt 
elérik Európa partjait. Másrészt, ha a vonu-
ló madarak elérik a ciklon hidegfrontjának 
végét, ahol nagyon erős a nyugati szél, ak-
kor ez a szél délkeleti irányból eltérítheti és 
– a ciklon nyugat–keleti irányú mozgásá-
nak megfelelően – keleti irányban átsodorja 
őket az Atlanti-óceán fölött (Lewington et 
al. 1991). Természetesen az óceán fölé ki-
sodródott, elfáradt madarak egy része a ten-
gerbe hullik és elpusztul (az énekesmadarak 
nyilván nagyobb arányban, mint a parti- és 
más vízimadarak), csak néhányuk ér el Eu-
rópába.

Ez vonulási stratégia azokra a madárfa-
jokra jellemző tehát, amelyek Észak-Ame-
rika keleti partjain éppen e vonulási stra-
tégia okán viszonylag ritkák, viszont az 
amerikai partimadarak közül Európában a 
leggyakoribbak. Más észak-amerikai parti-
madaraknál ez a vonulási stratégia sokkal 
ritkábban fordul elő, ezért e fajok egyedei 
Európába is ritkábban vetődnek (Lewington 
et al. 1991).

Egyes, Észak-Amerika atlanti partvidé-
kén délfelé vonuló madarak Európába ju-
tását az Észak-Amerika délkeleti partjai 
mentén ősszel gyakori hurrikánok is előse-
gítik. Több megfigyelés is arról számol be, 
hogy az őszi vonulás során a hurrikánok az 
egyébként délre, délnyugatra tartó madara-
kat északi, északkeleti irányban visszave-
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tik, sőt egyes esetekben az észak-amerikai 
madárfajok rövid idő alatti tömeges európai 
megjelenésének idő- és térbeli eloszlásából 
is arra lehetett következtetni, hogy a ma-
darak európai felbukkanása egy-egy hur-
rikán Észak-Amerika keleti partjai mentén 
történő északi-északkeleti irányú mozgá-
sával hozható összefüggésbe (Williamson 
& Ferguson-Lees 1960). A trópusi hurriká-
nok időnként Észak-Amerika keleti partjai 
mentén északkeleti irányba haladnak, és a 
nyugati szélükön az erős nyugati-délnyu-
gati szél által felkapott madarakat az óra-
mutató járásával ellentétes irányú forgásuk 
nagyon rövid idő alatt a hurrikán keleti ol-
dalára, vagy akár azon túl is „repítheti”. ily 
módon e madarak kikerülnek az óceán fölé, 
ahonnan az erős nyugati szelekkel, illetve az 
Atlanti-óceán északi része felett kialakuló, 
kelet felé mozgó ciklonokkal juthatnak Eu-
rópába. ráadásul a hurrikánok az amerikai 
partoktól északkeleti irányban továbbhalad-
va Newfoundland és izland között hatalmas 
ciklonokká alakulhatnak, amelyek aztán az 
észak-atlanti térségben keleti irányba mo-
zognak, és a hurrikán által elragadott ma-
darakat továbbsodorhatják keleti irányban 
Európa felé (Nisbet 1963).

Az adatok idő- és térbeli elemzéséből, il-
letve az észak-atlanti térség térképének ta-
nulmányozásából annyi azért látszik, hogy a 
valószínűleg reverz vonulás révén Európá-
ba jutó amerikai énekesmadarak elsősorban 
a Brit-szigetek északi, északnyugati részén 
bukkannak fel, míg a valószínűleg hurriká-
nok és ciklonok által elsodort madarak in-
kább a Brit-szigetek délnyugati partjainál 
jelennek meg (Elkins 1979).

Amerikai madárfajok, különösen a lúd- 
és a récefajok, illetve a kalitkamadárként 
tartott magevők európai felbukkanásakor 
mindig felmerül annak a lehetősége, hogy 
nem vad eredetű madárról, hanem fogság-

ból szökött példányról lehet szó. A ludakat 
és a réceféléket sokáig mind szökött vagy 
félvadon élő populációkból származóknak 
tekintették, mígnem egy-egy Észak-Ame-
rikában gyűrűzött példány meg nem került 
Európában, de sok más faj amerikai gyűrűs 
egyedei is megkerültek már kontinensün-
kön (Dennis 1981, 1987, 1990). A parti-
madarak esetében a fogságból való szökés 
lehetősége általában nem jön szóba, mivel 
e fajokat nem nagyon szokás állatkertben 
vagy magángyűjteményben tartani, bár az 
1990-es évek elején Alaszkából vándor- 
és cankópartfutót is importáltak Angliába 
(Clement & gantlett 1993), de más fajok-
kal, pl. a törpe partfutóval (Calidris minu-
tilla) való kereskedelem is előfordul (Nagy 
1994).

Az észak-amerikai partimadarak európai 
megjelenéseinél mindazonáltal szinte bizto-
san állíthatjuk, hogy azok természetes úton 
kerültek Európába. A kontinensünkön fel-
bukkanó amerikai partimadárfajok többsége 
– az előzőekben vázoltak szerint – az őszi 
vonulás során Észak-Amerika keleti part-
jairól az ebben az övezetben uralkodó nyu-
gati szelek segítségével délkeleti irányban 
repülve, majd a passzátszelek övezetében 
délnyugati irányba váltva próbálja meg el-
érni dél-amerikai telelőterületét, s eközben 
a nyugati szelek, illetve az észak-atlanti tér-
ségben kialakuló keleti irányban haladó cik-
lonok Európába sodorják őket.

Egyes kutatók azt a lehetőséget is felve-
tik, hogy az Európába kerülő észak-ameri-
kai partimadarak téves orientációjú egye-
dek, amelyek orientációs mechanizmusának 
nem megfelelő a mágneses kalibrációja 
(Alerstam 1991). Ezt az elméletet arra ala-
pozzák, hogy éppen azok a távoli északi 
területeken költő amerikai partimadárfajok 
a leggyakoribbak Európában, amelyek fész-
kelőterületének legalább egy része az északi 
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mágneses pólus közelében van. A feltétele-
zés szerint a madarak összetett orientációs 
mechanizmusának a földmágnesesség általi 
kalibrációja az északi mágneses sark köze-
lében költő madaraknál nem tud megfele-
lően kialakulni, mert a Föld mágneses erő-
vonalai ott már nem horizontálisak, hanem a 
mágneses pólushoz közeledve egyre inkább 
vertikálisak lesznek. Ha ezen elmélet igaz 
lenne, akkor az északi mágneses pólus kö-
zelében a vonuló madárfajok állományának 
egyre csökkennie kellene, hiszen a téves 
orientációjú egyedek nem tudnának eltalál-
ni telelőhelyeikre, de onnan visszajönni sem 
tudnának, ami végül az e területeken költő 
vonuló fajok gyors állománycsökkenéséhez 
vezetne (igaz, a vissza nem találó egyedek 
„megüresedett helye” évről évre pótlódhat 
délebbi területekről).

Az észak-amerikai madarak megfigyelé-
seinek száma Európában sokkal nagyobb 
ősszel, mint tavasszal, ennek fő oka, hogy 
a fent említett légköri körülmények között 
e fajok egyedeinek ősszel van lehetőségük 
egyáltalán eljutni Európába, hiszen a tavaszi 
vonulás során nem tudnak hasonló, az óce-
án fölé kisodródó, majd visszatérő stratégiát 
követni, mert a tavaszi ellentétes irányult-
ságú úton nyilvánvalóan állandóan széllel 
szemben kellene repülniük. Ezért van az, 
hogy e fajok tavaszi vonulási útja az őszinél 
nyugatabbra húzódik, a madarak a Kis- és 
a Nagy-Antillákon, majd Floridán keresztül 
vonulnak északnyugat felé (Lewington et al. 
1991). Természetesen az is szerepet játszik 
abban, hogy ősszel több amerikai kóborló 
madarat lehet megfigyelni, mint tavasszal, 
hogy ősszel a madarak száma a kirepült fia-
tal példányokkal együtt sokkal több, mint a 
tavaszi vonulás során a telelőterületről visz-
szatérő egyedek száma. ráadásul ősszel a 
még tapasztalatlan fiatal madarak sokkal 
könnyebben „sodródnak” bele egy kele-

ti irányba tartó ciklonba, mint azok a faj-
társaik, amelyek a vonulást már legalább 
egyszer „végigcsinálták”. Nyilvánvalóan 
ez az egyik oka annak is, hogy a megfigyelt 
amerikai kóborlók között sokkal több a fia-
tal madár, mint az öreg, bár az is igaz, hogy 
ősszel a populációban a fiatal madarak szá-
ma eleve akár két-háromszorosa is lehet az 
öregekének.

Nem meglepő, hogy a Brit-szigeteken 
fordul elő a legtöbb észak-amerikai kóbor-
ló madárfaj, hiszen e területeket érik el elő-
ször.

Az észak-atlanti térségben kialakuló és 
kelet felé mozgó ciklonok a Brit-szigetek 
tájékán érik el Európát. Így nem meglepő, 
hogy sokkal több észak-amerikai madár ke-
rül szem elé a Brit-szigeteken (illetve Euró-
pa atlanti partvidékén), mint kontinensünk 
más területein. Az ősz folyamán a Brit-szi-
getekre vetődő amerikai madarak a kimerí-
tő óceán feletti repülés után onnan jórészt 
már nem mozdulnak tovább Európa belső 
területei felé, bár a hosszú távú vonuló, kö-
vetkezésképp igen kiváló és gyors repülő 
partimadarak egy kisebb része még az ősz 
folyamán eljuthat Európa belsejébe, így a 
Kárpát-medencébe is.

Az Európába vetődött amerikai madarak-
nak csak egy része éli túl a telet. Az ameri-
kai partimadarak az óceáni éghajlatú Nyu-
gat-Európában, akár onnan továbbvonulva 
a mediterrán térségben, sőt akár még tovább 
vonulva Afrikában is átvészelhetik a hideg 
évszakot. Tavasszal aztán ezek az egyedek 
is észak felé indulnak, amit mi sem támaszt 
alá jobban, minthogy a Brit-szigeteken ek-
kor már kevés az adatuk, viszont Skandi-
náviában éppen a tavaszi adatok száma a 
jelentősebb az őszi előfordulásokhoz viszo-
nyítva (Lewington et al. 1991).

Tehát az Európában tavasszal megfigyelt 
észak-amerikai partimadarak valószínűleg 
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nem a tavaszi vonulás során jutnak Ameri-
kából Európába, hanem az ősszel a már em-
lített módon idekerült és a telet túlélt mada-
rak indulnak meg tavasszal északi irányba, 
igaz, az Atlanti-óceánnak nem a számukra 
megfelelő oldalán (Nisbet 1959).

Anyag és módszer

A dolgozatban tárgyalt fajok mindegyike 
a Magyarországon csak nagyon ritkán elő-
forduló madárfajok közé tartozik, így vala-
mennyi hazai előfordulási adatuk az MME 
Nomenclator Bizottság (MME NB) által 
hitelesítendő. A feldolgozásban csak az e 
bizottság által hitelesnek elfogadott adato-
kat használtam fel, amelyeket a legutóbb 
megjelent két névjegyzékből (Magyar et al. 
1998; MME Nomenclator Bizottság 2008c) 
és az MME NB éves jelentéseiből (Banko-
vics 1989, 1990, 1992, 1993, Magyar 1995, 
1997, Magyar & Hadarics 1995, MME No-
menclator Bizottság 1998a, 1998b, 1999, 
2004, 2006a, 2006b, 2006c, 2008a, 2008b, 
2010a, 2010b) gyűjtöttem ki. E ritkán elő-
forduló madárfajok adatainak legfontosabb 
forrása természetesen az MME NB archí-
vuma, amelyben megtalálhatók az itt fel-
dolgozott adatok dokumentumai, a meg-
figyelésekről készült részletes jelentések, 
jegyzőkönyvek és bizonyító fényképfelvé-
telek. A megfigyelők által külön is publikált 
adatok esetében az előfordulás részleteit a 
különféle madártani folyóiratokban és más 
periodikákban (Aquila, Madártani Tájékoz-
tató, Túzok, Partimadár, Szélkiáltó, Madár-
távlat stb.) megjelent közleményekből is ki-
gyűjtöttem.

Az adatokat Microsoft Office Excel 2007 
táblázatban tároltam és rendszereztem, és a 
diagramokat is e program segítségével ké-
szítettem.

Eredmények és megbeszélés

Míg a továbbiakban részletesen tárgyalan-
dó (ténylegesen amerikai eredetű, vagy an-
nak tekintett) fajok többségének – ékfarkú 
lile, amerikai pettyeslile, kis partfutó, Bo-
naparte-partfutó, töcspartfutó, hosszúfarkú 
cankó, sárgalábú cankó, Wilson-víztaposó 
– elterjedési területe kizárólag Észak-Ame-
rikára korlátozódik, addig más fajok – Ba-
ird-partfutó, vándorpartfutó, cankópartfu-
tó, hosszúcsőrű cankógoda – költőterülete 
Kelet-Szibériába is átnyúlik, de elterjedési 
területeik súlypontja (a hosszúcsőrű cankó-
goda kivételével) ezeknek is Észak-Ameri-
kára esik, és Európában felbukkanó kóborló 
példányaikat is általában inkább amerikai 
eredetűnek tekintik.

Ezen észak-amerikai fajok egy része 
– ékfarkú lile, hosszúfarkú cankó, sárga-
lábú cankó, Wilson-víztaposó – nearktikus 
faunaelem, azaz költőterületük Észak-Ame-
rikának a hideg, mérsékelt vagy szubtrópusi 
zónájára esik, az északi fahatártól Mexikóig 
terjedő területeken (Legány 2001). A  tár-
gyalt fajok másik része – amerikai pety-
tyeslile, kis partfutó, Bonaparte-partfutó, 
Baird-partfutó, vándorpartfutó, cankópart-
futó, töcspartfutó, hosszúcsőrű cankógoda 
– viszont arktikus faunaelem, azaz a tundra 
övezetben, a fahatártól északra eső területe-
ken, a kontinens északi szigetvilágában és 
grönlandon költenek (Legány 2001). Azon-
ban – függetlenül attól, hogy melyik fauna-
elem-csoportba (arktikus vagy nearktikus) 
tartoznak – Észak-Amerikából nagyjából 
hasonló útvonalakon és hasonló módokon 
juthatnak el Európába.

A Magyarországon elsőként előkerült 
észak-amerikai partimadárfaj a sárgalábú 
cankó volt, 1959. szeptember 12-én egy el-
pusztult példányt találtak a Fülöpháza mel-
letti Szívós-széken (gorzó 1964). Ezután 
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sokáig nem figyeltek meg amerikai fajt ha-
zánkban, aminek az lehet a valószínű oka, 
hogy az 1980-as évek végéig nem voltak 
Magyarországon hozzáférhetők olyan hatá-
rozókönyvek és optikai eszközök, amelyek 
elengedhetetlenek e fajok meghatározásá-
hoz. Az ékfarkú lile 1986-os első előfor-
dulása (Magyar 1988), de még inkább az 
1990-es évek eleje óta viszont már szinte 
minden évben láttak Magyarországon is 
egy vagy több észak-amerikai partimadár-
fajt, az ismertté vált előfordulások száma 
különösen a 1990-es évek vége óta növeke-
dik jelentősen (1. ábra).

Mint Európában, úgy Magyarországon is 
a vándorpartfutó a leggyakoribb észak-ame-
rikai partimadár, a Magyarországon 2008 
októberéig előfordult száz észak-amerikai 
partimadár több mint kétharmada, hetven 

példány ehhez a fajhoz tartozott. A második 
leggyakoribb a cankópartfutó, amelynek hét 
alkalommal nyolc példánya fordult eddig 
elő, a Bonaparte- és a Baird-partfutó négy-
négy, a sárgalábú cankó három, az ékfarkú 
lile, az amerikai pettyeslile, a kis partfutó 
és a Wilson-víztaposó kétszer-kétszer, míg 
a hosszúcsőrű cankógoda, a töcspartfutó és 
a hosszúfarkú cankó egyszer-egyszer for-
dult elő 2008 októberéig Magyarországon.

Az észak-amerikai partimadárfajok jel-
lemző előfordulási ideje nálunk szeptember 
és október, a legtöbb adat szeptemberből 
származik. Az őszi időszakban (augusztus 
végétől novemberig) többnyire fiatal példá-
nyok kerülnek szem elé, míg a tavaszi és a 
nyári adatok zöme öreg madarakra vonatko-
zik. Ennek az az oka, hogy ősszel elsősorban 
a tapasztalatlan fiatal példányok sodródnak 
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1. ábra.	 Észak-amerikai	partimadarak	magyarországi	előfordulásai	1986-tól	2008-ig
Figure 1.	 Annual	distribution	of	occurrences	of	the	North-American	shorebirds	in	Hungary	between	

1986	and	2008
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el a már ismertetett módon Európába, a tava-
szi adatok pedig valószínűleg az Európában 
(vagy Afrikában) áttelelt és tavasszal észak 
felé vonuló példányokra vonatkoznak.

Az egyes észak-amerikai partimadárfajok 
hazai előfordulásainak egymáshoz viszo-
nyított gyakorisága többé-kevésbé megfelel 
e fajok európai előfordulási gyakoriságának 
is. A fajokat célszerű magyarországi előfor-
dulásaik gyakoriságának csökkenő sorrend-
jében tárgyalni.

Vándorpartfutó (Calidris melanotos)

Európában – és hazánkban is – a leggyako-
ribb transzatlantikus kóborló partimadárfaj. 
Nagy-Britanniában 1958 és 1992 között 
1760 adatát jegyezték fel (csak 1984-ben 
százötven előfordulása vált ismertté). Eu-
rópában többnyire fiatal madarak jelennek 
meg az őszi időszakban (szeptember és ok-
tóber eleje), de minden hónapban előfordult 
már (Harrop 1993).

Elterjedési területe Észak-Amerika észak-
nyugati részének és Szibériának az arktikus 
tájaira terjed ki (del Hoyo et al. 1996). Szi-
bériában a Csukcs-félszigettől a Tajmir-fél-
szigetig húzódik költőterülete, de az 1980-as 
évek óta kismértékű nyugati irányú terjesz-
kedését észlelték, megjelent a Jamal-fél-
szigeten (del Hoyo et al. 1996), és többször 
láttak nászrepülő hímeket a – már a Nyu-
gat-Palearktiszhoz tartozó – Jugor-félsziget 
északkeleti partjai előtti egyik kis szigeten 
(Jackson 1997). 2004-ben a Külső-Hebridá-
kon egy territóriumvédő és nászrepülő párt 
figyeltek meg, ugyanebben az évben egy 
pár sikeresen költött Skócia északkeleti ré-
szén (Holling & The rare Breeding Birds 
Panel 2007). 2004-ben a Norvégiához tarto-
zó røston is láttak egy nászrepülő madarat 
(grønningsaeter 2007), 2006-ban Norvégia 
délnyugati részén (Bell 2008), 2007-ben pe-

dig Svalbardon figyeltek meg ugyancsak 
nászrepülő hím példányt (grønningsaeter 
2007). Ezek az adatok jelzik, hogy – va-
lószínűleg összefüggésben a szibériai kis-
mértékű nyugati irányú terjeszkedéssel – al-
kalmanként egy-egy pár fészkelhet Európa 
északi tundráin is.

Észak-amerikai populációját 400 000 
egyedre becsülik (Delany & Scott 2006).

A vándorpartfutók fő telelőhelye Dél-
Amerika déli felén van. A világállomány-
nak valószínűleg csak kisebb részét kitevő 
észak-amerikai populáció 90%-a ősszel kes-
keny sávban és rövid szakaszokban (több 
pihenőhelyet beiktatva) vonul délre Észak-
Amerika szárazföldi területei felett (Lees & 
gilroy 2004). Csak kisebb hányaduk vonul 
Észak-Amerika atlanti partvidékén, ezek vi-
szont az óceán felett a nyugati szelek övé-
ben előbb délkeleti, majd a passzátszelek 
övében délnyugati irányba repülve érik el 
Dél-Amerika partjait. E madarak közül so-
dorhatnak át Európába tapasztalatlan fiatal 
példányokat az őszi észak-atlanti ciklonok 
és viharok. Az észak-amerikainál jelentő-
sebb nagyságú szibériai populáció madarai-
nak nagy része előbb Szibéria északi part-
jai és a Jeges-tenger felett keleti irányban 
repülve Észak-Amerikába jut, ahol jórészt 
csatlakoznak az észak-amerikai madarak-
hoz és együtt vonulnak tovább, kis hánya-
duk viszont Észak-Amerika csendes-óceáni 
partvidékét követve jut el Dél-Amerikába. 
A szibériai populáció kisebb hányada nem 
Dél-Amerikában telel, hanem Ázsia keleti 
partjait követve Ausztrália tengerpartjaira 
vonul (del Hoyo et al. 1996).

Felmerül a kérdés, hogy vajon az Európá-
ban (így Magyarországon) megjelenő egye-
dek észak-amerikai vagy észak-szibériai 
eredetűek-e. Ezt közvetlenül csak gyűrűzött 
madarak visszafogásával vagy műholdas 
nyomkövetővel ellátott madarak segítsé-
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gével lehetne eldönteni, azonban amerikai 
vagy szibériai gyűrűs vándorpartfutó eddig 
még nem került meg Európában (Észak-
Amerikában jelölt madarak szibériai vissza-
jelentései viszont ismertek), és műholdas 
nyomkövetővel sem láttak el eddig ilyen 
madarakat. A 2003-as „inváziós év” brit-
szigeteki előfordulásainak elemzése (Lees 
& gilroy 2004) alapján valószínűnek tűnik, 
hogy a nyáron (július második felében és 
augusztusban) Európában megjelent öreg 
madarak inkább szibériai eredetűek lehet-
nek, ugyanis ebben az időszakban még nem 
jellemzőek a kelet felé mozgó észak-atlanti 
ciklonok, az adatok a Brit-szigeteknek in-
kább a keleti partjairól származnak, és a ván-
dorpartfutók megjelenése időben egybeesik 
az Észak-Szibériában ugyanazon a területen 
fészkelő öreg apró partfutók (Calidris minu-
ta) és sarlós partfutók (Calidris ferruginae) 
Európába érkezési idejével. Természetesen 
az őszi fiatal madarak is lehetnek szibériai 
eredetűek, hiszen előfordulhat közöttük is 
téves orientációjú, tér-irány zavarban (jobb-
bal tévesztés) szenvedő egyed, amelyik nem 
keleti-délkeleti, hanem délnyugati irányban 
indul el Észak-Szibériából (tükörkép-vonu-
lás), és ilyen módon elkerülhet Európába. 
ugyanakkor nyilván az őszi időszak kele-
ti irányban mozgó észak-atlanti ciklonjai 
Észak-Amerika keleti partvidékéről, illetve 
a tenger felett vonuló madarak közül is elso-
dorhatnak Európába néhány fiatal példányt. 
A vándorpartfutó Észak-Amerika atlanti 
partvidékén más észak-amerikai partima-
darakhoz képest kifejezetten ritka, azoknál 
mégis sokkal gyakrabban fordul elő Euró-
pában (Lees & gilroy 2004). Ez arra enged 
következtetni, hogy Európába nemcsak az 
észak-atlanti ciklonok által Amerikából át-
sodort példányok bukkannak fel, hanem az 
itt megfigyelt madarak egy része inkább szi-
bériai eredetű lehet (Jackson 1997, Lees & 

gilroy 2004). Sőt nem kizárt, hogy a szibé-
riai populáció helytelen, délnyugati irány-
ba vonuló egyedeiből már egy olyan szub-
populáció alakult ki, amelyik rendszeresen 
Európán át vonul egy eddig ismeretlen afri-
kai telelőhely felé (Lees & gilroy 2004). Az 
Európából Afrikába „vonuló” vándorpartfu-
tók aztán tavasszal északi irányban vonulva 
ismét felbukkannak Európában (ekkor ter-
mészetesen már kisebb számban), ez az oka 
annak, hogy a tavaszi adatok gyakoribbak 
Skandináviában (Hayman et al. 1986).

Magyarországon – Európához hasonlóan 
– a leggyakoribb észak-amerikai (vagy in-
kább szibériai?) kóborló partimadárfaj, 2008 
októberéig 61 előfordulása vált ismertté, és 
ezek során összesen 70 példány került elő 
nálunk:
1987. szeptember 27. – október 1., Szabad-

szállás, Kis-rét, 1 juv. (1y) pld. (Schmidt 
A., Sós E. és mások) (Schmidt & Sós 
1988);

1988. szeptember 8., Hortobágy, Fényesi-
halastó, 1 juv. (1y) pld. (Kovács g.) (Ko-
vács 1991);

1991. október 6–7., Nagyhegyes, Elepi-ha-
lastó, 1 juv. (1y) pld. (Ecsedi Z., Tar J.) 
(Ecsedi & Szondi 1993);

1993. július 17–21., Hortobágy, Csécsi-
halastó, 1 ad. pld. (Vergauwen, g.,  van 
Wyhberghe, J. és mások) (Ecsedi 1993);

1993. szeptember 12–14., Naszály, Ferenc-
majori-halastó, 3 juv. (1y) pld. (Szimuly 
gy., Musicz L. és mások) (Szimuly 1993, 
1994);

1994. szeptember 11., Szarvas, iskolaföldi-
halastó, 1 juv. (1y) pld. (Oláh J.) (Oláh 
1994);

1996. szeptember 15–22., Fertőújlak, Borso-
di-dűlő, 1 juv. (1y) pld. (grüll A., riesing 
M., Pellinger A., Hadarics T., Neuwirth 
N., Samwald O. és mások) (Hadarics 
2006);
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1996. szeptember 18., Tiszacsege, Kis-
Kecskés, 1 pld. (Tar J.);

1998. szeptember 21–22., geszt, Begécsi-
víztároló, 1 juv. (1y) pld. (Zalai T., Kern 
r. és mások) (Zalai & Vasas 1999);

1999. szeptember 13–14., Hevesvezekény, 
rakottyás, 1 juv. (1y) pld. (Zalai T., Bor-
báth P. és mások) (Zalai et al. 2000);

1999. szeptember 28. – október 2., Kisúj-
szállás, Csivag-halastó, 1 juv. (1y) pld. 
(Zalai T., Vasas A. és mások) (Zalai et al. 
2000);

1999. október 9–11., Fertőújlak, Nyéki-szál-
lás, 1 juv. (1y) ♂ + 1 juv. (1y) ♀ pld. (Szi-
muly gy., Pellinger A., Laczik D., Hada-
rics T., Mogyorósi S.) (Hadarics 2006);

1999. október 13–15., Balmazújváros, Mag-
dolna, 1 juv. (1y) pld. (Szilágyi A., Oláh 
J., Ecsedi Z., Tar J. és mások);

1999. október 16., Tiszanána, Legelő-dűlő, 
1 juv. (1y) pld. (Zalai T.) (Zalai et al. 
2000);

1999. október 16–27., Fertőújlak, Borsodi-
dűlő, 1 juv. (1y) pld. (Pellinger A., Hada-
rics T., riezing N.) (Hadarics 2006);

1999. október 25–26., Fertőújlak, Borsodi-
dűlő, 1 juv. (1y) pld. (Pellinger A., Hada-
rics T., Laber J.) (Hadarics 2006);

1999. október 26., Tiszanána, Legelő-dűlő, 
1 juv. (1y) pld. (Borbáth P.) (Zalai et al. 
2000);

2000. szeptember 2., Nagyhegyes, Elepi-ha-
lastó, 1 ad. pld. (Végvári Zs.);

2000. október 24. – november 20., Szeged, 
Fehér-tó, 1 juv. (1y) pld. (Nagy T., Mészá-
ros Cs. és mások);

2001. szeptember 10–11., Balmazújváros, 
Virágoskúti-halastó, 1 juv. (1y) pld. (Tar 
J., Oláh J., Ecsedi Z., Szilágyi A.);

2001. szeptember 16–18., rétszilas, rétszi-
lasi-halastavak, 1 juv. (1y) pld. (Schmidt 
A., Kővári i., Szigeti B., Vasuta g. és má-
sok);

2001. október 24–26., Szeged, Fehér-tó, 
1 juv. (1y) pld. (Nagy T., Köhler E., Köh-
ler A. és mások);

2001. november 18–20., Szeged, Fehér-tó, 
1 juv. (1y) pld. (Nagy T. és mások);

2003. szeptember 4., Zalaszabar, Kis-Bala-
ton (i. ütem), 1 pld. (Faragó Á., Cser Sz., 
gál Sz.);

2003. szeptember. 14–21., Dinnyés, Diny-
nyési-Fertő, 1 juv. (1y) pld. (Lendvai Cs., 
Berényi Zs., Hegedűs D. és mások);

2003. szeptember 16., Fertőújlak, Nyéki-
szállás, 1 juv. (1y) pld. (Hadarics T., Do-
rogman Cs., Pellinger A., Mogyorósi S., 
Ambrus A.) (Hadarics 2006);

2003. szeptember 22–23., Balmazújváros, 
Virágoskúti-halastó, 1 juv. (1y) pld. (Si-
may g., Ambach F., Fajcsák B. és má-
sok);

2003. szeptember 23., Hortobágy, Hortobá-
gyi-halastó, 1 juv. (1y) pld. (Tihanyi g., 
Tar J. és mások);

2003. szeptember 26. – október 4., Apaj, új 
halastavak, 1 juv. (1y) pld. (Steiner A., 
Horváth g., Berényi Zs., Lendvai Cs. és 
mások);

2003. szeptember 27., Kaba, cukorgyári üle-
pítők, 2 juv. (1y) pld. (Emri T., gyüre P.);

2003. október 6., Fonyódliget, Balaton, 
1 juv. (1y) pld. (Horváth g.);

2004. április 30., Egyek, Fekete-rét (Zoller-
lapos), 1 ad. pld. (Oláh J., Simay A., Si-
may g., Tihanyi g., Lukács B.);

2004. május 12., Szeged, Fehér-tó, 1 pld. 
(Tokody B., Domján A., Ampovics Zs., 
Szentirmai i.);

2004. június 14., Hortobágy, gyökérkúti-
halastó, 1 ad. pld. (Tar J.);

2004. július 19., Szeged, Szegedi-Fertő, 
1 ad. pld. (Mészáros Cs.);

2004. augusztus 6., Fertőújlak, Borsodi-
dűlő 1 ad. pld. (Pellinger A., Ferenczi M., 
Makk K., Hadarics T., Molnár B.);
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2005. szeptember 16–26., Kunhegyes, Te-
lekhalmi-halastavak, 2 juv. (1y) pld. (Za-
lai T., Tar J., Fatér i., rimóczi Á., gődér 
r. és mások);

2005. október 2–3., Apaj, Ürbői-halasta-
vak, 1 juv. (1y) pld. (Kókay B., Lendvai 
Cs., Bastaja D. és mások);

2005. október 14., Apaj, Ürbői-halastavak, 
1 juv. (1y) pld. (Hegedűs D., Fodor A., 
Szűcs Cs.);

2006. szeptember 2–3., Hortobágy, Horto-
bágyi-halastó, 1 juv. (1y) pld. (Oláh J., 
Tar J., Zalai T., Horváth g., Kóta A., Sel-
meczi Kovács Á.);

2006. szeptember 7., Nagyhegyes, Elepi-
halastó, 1 juv. (1y) pld. (Szilágyi A., Vas-
uta g., Kocsis K.);

2006. szeptember 14–26., Dunatetétlen, 
Böddi-szék, 1 juv. (1y) pld. (Szél L., Pig-
niczki Cs., Németh Á. és mások);

2006. szeptember 15–30., Fertőújlak, Bor-
sodi-dűlő, max. 2 juv. (1y) pld. (Pellinger 
A., Ferenczi M., Tamás Á., Hadarics T., 
Mogyorósi S. és mások);

2006. szeptember 20. – október 8., Apaj, 
Ürbői-halastavak, 1 juv. (1y) pld. (Fodor 
A., Hegedűs D., Vadász Cs. és mások);

2006. október 13., Hatvan, cukorgyári üle-
pítők, 1 juv. (1y) pld. (Pintér B., Versecz-
ki N.);

2007. május 25–27., Naszály, Ferencma-
jori-halastavak, 1 ad. pld. (Csonka P. és 
mások);

2007. szeptember 18–22., Fertőújlak, Bor-
sodi-dűlő (Ürge-domb), max. 2 juv. (1y) 
♂ pld. (Laczik D., Sebe K., Pellinger A., 
Hadarics T., Ferenczi M. és mások) (La-
czik, 2007);

2007. szeptember 23., Fertőújlak, Borsodi-
dűlő (Ürge-domb), 1 juv. (1y) pld. (La-
czik D., Ferenczi M., Pellinger A.) (La-
czik, 2007);

2007. október 7., Balmazújváros, Virágos-

kúti-halastó, 1 juv. (1y) pld. (Kecskés J., 
Katona J., Harangi S., Nagy L., Borza 
S.);

2008. augusztus 6–8., Fertőújlak, Borso-
di-dűlő (Ürge-domb), 1 pld. (Tamás Á., 
Szász E. és mások);

2008. szeptember 5–11., Hortobágy, Horto-
bágyi-halastó, 1 juv. (1y) pld. (Tar J. és 
mások);

2008. szeptember 9–21., Fertőújlak, Nyéki-
szállás, max. 2 juv. (1y) pld. (Tamás Á., 
Eőry D. és mások);

2008. szeptember 20–30., Szeged, Fehér-
tó, 1 juv. (1y) pld. (Domján A., Ampovics 
Zs., rimóczi Á. és mások);

2008. szeptember 25. – október 10., Apaj, 
Ürbői-halastavak, 1 juv. (1y) pld. (Lend-
vai Cs., Fodor A., Kókay B. és mások);

2008. október 1., Apaj, Ürbői-halastavak, 
1 juv. (1y) pld. (Kókay B.);

2008. október 5., Balmazújváros, Virágos-
kúti-halastó, 2 juv. (1y) pld. (Borza S., 
Harangi S., Katona J., Tar J., Varga L. és 
mások);

2008. október 5–6., Hortobágy, Hortobá-
gyi-halastó, 1 juv. (1y) pld. (Tar J., Kony-
hás S.);

2008. október 8., Szeged, Szegedi-Fertő, 
1 juv. (1y) pld. (Puskás J., Engi L., Mé-
száros Cs.);

2008. október 10., Dinnyés, Dinnyési-Fer-
tő, 1 juv. (1y) pld. (Kiss Á., Vasuta g.);

2008. október 11., Naszály, Ferencmajori-
halastó, 1 juv. (1y) pld. (Lendvai Cs. és 
társai);

2008. október 25–26., Apaj, Ürbői-halasta-
vak, 1 juv. (1y) pld. (Hegedűs D. és tár-
sai).

Az összesen 61 előfordulás során a mada-
rak nagyrészt (53 alkalommal, az esetek 
87%-ában) magányosan mutatkoztak, de 
egy esetben (2%) három, hét alkalommal 
(11%) pedig két-két példányt láttak együtt. 

Hadarics Tibor
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A madarakat mindig megfigyelték (igen sok 
esetben bizonyító fényképek is készültek), 
bizonyító példánnyal azonban egyelőre nem 
rendelkezünk. Érdekesség, hogy 1999 októ-
berében két vándorpartfutót sikerült befog-
ni és meggyűrűzni Fertőújlakon (Hadarics 
2006), ahol 2007 szeptemberében újabb há-
rom példányt gyűrűztek (Laczik 2007).

A 61 előfordulási adat nagyjából egyenlő 
arányban oszlik meg Magyarország három 
nagy tájegysége között: a Tiszántúlról 22 
(36%), a Duna–Tisza közéről 20 (33%), a 
Dunántúlról pedig 19 adat (31%) származik. 
A Tiszántúlon jellemző előfordulási helyei 
az alföldi halastavak, különösen a Hortobágy 
térsége, a Duna–Tisza közén a dél-alföldi 
halastavak és a kiskunsági tavak (de a hatva-
ni cukorgyári ülepítőkön is megfigyelték), a 
Dunántúlon pedig a Fertő keleti részén lévő 
élőhely-rekonstrukciós területen került több-

ször elő (de a Dunántúlon megfigyelték a Fe-
rencmajori-halastavakon, a Kis-Balatonon, a 
Balaton partján, a rétszilasi-halastavakon és 
Dinnyésen is) (2. ábra).

1987-es első előfordulása (Schmidt & Sós 
1988) és 1996 között évente legfeljebb két 
adata volt, de négy olyan év is volt ebben 
az időszakban, amikor nem figyelték meg. 
1999-ből nyolc előfordulása vált ismertté 
(ez az összes adat 13%-a), aztán 2000-ben 
és 2001-ben megint csak néhányszor látták, 
2002-ben nem volt adata, 2003-ban pedig is-
mét nyolcszor (13%) került szem elé. utób-
bi nem véletlen, a fajnak 2003-ban volt az 
eddigi legjelentősebb európai beáramlása, 
a Brit-szigeteken 2003 őszén összesen több 
mint 250 példányt figyeltek meg (Lees & 
gilroy 2004). A 2003-at követő években az 
előfordulások száma valamelyest csökkent, 
de minden évben többször is megfigyelték, 

2. ábra. A	 vándorpartfutó	 (Calidris melanotos)	 magyarországi	 előfordulási	 helyei	 2008-ig	 (a	 körök	
mérete	az	előfordulások	számával	arányos)

Figure 2.	 Geographical	distribution	of	occurrences	of	the	Pectoral	Sandpipers	(Calidris melanotos)	in	
Hungary	until	2008	(the	size	of	rounds	in	proportion	to	the	number	of	occurences)
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2008-ban viszont megint a szokásosnál 
több, 12 előfordulása (20%) vált ismertté 
(3. ábra). A fenti adatokból következően te-
hát az előfordulások 36%-a mindössze há-
rom évből, 1999-ből, 2003-ból és 2008-ból 
származik, miközben az első előfordulása 
óta eltelt 22 évből hat olyan is volt, amikor 
egyáltalán nem volt előfordulási adata.

A Magyarországon szem elé került ma-
darak koreloszlását vizsgálva azt találjuk, 
hogy a 2008 októberéig megfigyelt 70 pél-
dányból 59 (84%) fiatal madár volt, hét 
(10%) pedig öreg, négy esetben nem tudták 
a kort meghatározni (a 2008 augusztusában 
Fertőújlakon észlelt példányt is az ismeret-
len korúak közé sorolom, mert az MME NB 
jelentésében a madarat találó megfigyelők 
leírása alapján ugyan fiatalként szerepel, de 
ezt a madarat magam is megfigyeltem, és én 

inkább öregkori tollazatúnak vélem). Még 
érdekesebb, ha megnézzük azt, hogy az év 
melyik szakaszában látták a fiatal, és melyik 
szakaszában az öreg madarakat (4. ábra). 
Valamennyi fiatal madár előfordulásának 
első napja szeptemberre és októberre, még-
pedig a szeptember 2. és október 26. közöt-
ti időszakra esett (egy esetben előfordult, 
hogy az október utolsó hetében feltűnt ma-
darat még november 20-án is látták). Ezzel 
szemben az öregkori tollazatban lévő ma-
darak megjelenésének első napja április 30. 
és szeptember 2. közötti. Az öreg madarak 
két kivételtől eltekintve csak egyetlen napig 
mutatkoztak, míg a fiatalok az esetek több-
ségében két-három napig, de sokszor még 
tovább is az adott területen tartózkodtak. És 
még egy érdekesség: 2004-ben nem volt a 
fajnak őszi előfordulása, mind az öt adata 

Hadarics Tibor

3. ábra.	 A	vándorpartfutó	(Calidris melanotos)	magyarországi	előfordulásainak	évenkénti	megoszlá-
sa	2008-ig

Figure 3.	 Annual	distribution	of	occurrences	of	the	Pectoral	Sandpipers	(Calidris melanotos)	in	Hun-
gary	until	2008



OrNiS HuNgAriCA 19:1-2 (2011)98

április 30. és augusztus 6. közötti időszakra 
esett, és az öt előfordulásból négyszer öreg-
kori tollazatú példányt láttak (egy esetben 
nem tudták a kort meghatározni, de az elő-
fordulás idejéből következően valószínűleg 
ez is öreg madár lehetett). 2003-ban egy 
erősebb európai beáramlása volt a fajnak, 
hazánkban is nyolc őszi előfordulása vált 
ismertté (összesen kilenc példány). Mind-
ebből arra következtethetünk, hogy a 2003 
őszén – Szibériából vagy az észak-atlanti 
nyugati szelek és az észak-atlanti térségben 
keleti irányban mozgó ciklonok segítségé-
vel – Európába érkezett nagyszámú ván-
dorpartfutó (amelyek közül legalább kilenc 
madár Magyarországra is eljutott még azon 
az őszön) vagy itt Európában, vagy valahol 
Afrikában átvészelték a telet, majd tavasz-
szal más eurázsiai partimadarakkal együtt 
elindultak északi, északkeleti irányban, s ta-

vasszal és nyáron néhányuk a Kárpát-me-
dencében is feltűnt. Korábban – 2000 szep-
temberének elején – egy másik öreg madár 
is éppen a megelőző „inváziós” év (1999) 
utáni évben jelent meg nálunk. Az 1993 jú-
liusában a Hortobágyon megfigyelt öreg 
példány esetében viszont nem találunk ösz-
szefüggést a megelőző év európai adataival, 
1992 őszén ugyanis nem volt a szokásosnál 
erősebb beáramlása a fajnak Európába.

Tehát a hazánkban megjelenő vándorpart-
futók szibériai és észak-amerikai eredetűek 
is lehetnek. A tavaszi vonulás során (ápri-
lis–június) megjelenő öreg példányok nyil-
ván már az előző őszön Európába került 
egyedek, amelyek ekkor már észak felé, a 
költőhelyekre igyekeznek, eredetüket te-
kintve végső soron amerikai és szibériai 
eredetűek is lehetnek, de ha elfogadjuk azt 
a feltételezést, hogy egyes szibériai szub-

4. ábra.	 A	vándorpartfutó	(Calidris melanotos)	magyarországi	előfordulásainak	hetenkénti	megosz-
lása	2008-ig

Figure 4.	 Temporal	distribution	of	occurrences	of	the	Pectoral	Sandpipers	(Calidris melanotos)	in	Hun-
gary	until	2008
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populációknak lehetnek eddig még nem is-
mert telelőhelyeik Afrikában, akkor inkább 
szibériai eredetűeknek kell őket tartanunk. 
A júliusban és augusztusban megjelenő ma-
darak inkább szibériai eredetűeknek tekint-
hetők, az ősszel megfigyelt fiatal példányok 
esetében viszont az amerikai és a szibériai 
eredet is szóba jöhet, az eddig ismeretlen 
afrikai telelőhelyekre vonuló szibériai szub-
populációkat feltételezve viszont ezek, vagy 
ezeknek egy része is valószínűleg szibériai 
eredetű. inkább a késői, október végi, no-
vemberi megfigyelések esetében valószí-
nűbb az amerikai eredet.

Cankópartfutó (Tryngites subruficollis)

Alaszka északi partjain, Észak-Amerika 
arktikus szigetvilágában, a Csukcs-félszi-
geten és Északkelet-Szibériának a Bering-
szoroshoz közeli északi partjain fészkel (del 
Hoyo et al. 1996).

Állományát mindössze 15-25 ezer pél-
dányra becsülik (Delany & Scott 2006).

Telelőhelye Dél-Amerika mérsékelt övi 
területeinek keleti részén van. Kis állo-
mánylétszáma ellenére Európában a máso-
dik leggyakoribb észak-amerikai kóborló 
partimadárfaj. A Brit-szigetekről 1985-ig 
több mint ötszáz adata ismert, többnyire az 
augusztus vége és október eleje közötti őszi 
időszakból (a legtöbb adat szeptember ele-
jéről és közepéről származik) (Lewington et 
al. 1991).

Magyarországról 2008 októberéig hét bi-
zonyított előfordulása ismert:
1993. október 10–22., Nádudvar, Szelen-

cés-puszta és Hajdúszoboszló, Angyal-
háza-puszta, 1 juv. (1y) pld. (Konyhás és 
mások) (Konyhás 1993, 1994);

1995. augusztus 16–18., Pély, Hatrongyosi-
libanevelő, 1 ad. pld. (Borbáth P. és má-
sok) (Borbáth 1996);

1999. október 2–8., Dunatetétlen, Böddi-
szék, 1 juv. (1y) pld. (Pigniczki Cs. és má-
sok) (Pigniczki 2004);

2004. szeptember 25. – október 7., Apaj, Ür-
bői-halastavak, 1 juv. (1y) pld. (Berényi 
Zs., Lendvai Cs. és társaik);

2005. november 18–19., Dunatetétlen, Böd-
di-szék, 1 juv. (1y) pld. (Pigniczki Cs. és 
mások) (Pigniczki 2008);

2006. szeptember 25. – október 2., Nád-
udvar, Borzasi-halastó, 1 juv. (1y) pld. 
(Ecsedi Z. és társai);

2006. október 15–26., Apaj, Ürbői-halas-
tavak, max. 2 juv. (1y) pld. (Kókay Sz., 
Jakab P., Kókay B. és mások) (Kókay 
2008b).

Hazánkban hat alkalommal (86%) magá-
nyos példányokat láttak, egyszer (14%) 
pedig két madár volt együtt. Minden eset-
ben megfigyelték és fényképezték is a ma-
darakat. A hétből két előfordulás a Tiszán-
túlra (29%), öt pedig a Duna–Tisza közére 
(71%) esett. Előfordulásai kizárólag az őszi, 
az augusztus 16. és november 19. közötti 
időszakban voltak. Az előfordulások ideje 
részben illeszkedik az európai adatokhoz, 
hiszen a hétből két szeptemberi (29%) és 
három októberi (43%) adatunk van. A duna-
tetétleni Böddi-széken november harmadik 
hetében látott madár (Pigniczki 2008) egy 
kicsit késői: itt valószínűleg arról van szó, 
hogy egy szeptemberben vagy októberben 
a nyugat-európai partokra érkezett példány 
egy darabig még Nyugat-Európában tar-
tózkodhatott, majd onnan továbbmenve ér-
kezhetett meg – a jellemző nyugat-európai 
előfordulási időszaknál értelemszerűen ké-
sőbb – Közép-Európába. Valamennyi szep-
temberi, októberi és az egy novemberi elő-
fordulás során fiatal madarakat láttak. Ezek 
a madarak, akárcsak a többi észak-amerikai 
kóborló partimadár, nyilván az észak-atlanti 
térség nyugati szelei és keleti irányban moz-
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gó ciklonjai segítségével kerültek Európába. 
A  Pély közelében augusztus közepén fel-
bukkant öreg madár (Borbáth 1996) eseté-
ben elképzelhető, hogy egy – a nyugati sze-
lek által az Atlanti-óceánon átsodort – korai 
őszi vonulóról van szó, hiszen az öreg ma-
darak a fiataloknál korábban vonulnak. Vi-
szont az is igaz, hogy az öreg, tapasztalt pél-
dányok a fiataloknál jóval kisebb arányban 
sodródhatnak el, ezért valószínűbb, hogy 
egy, az előző őszön Európába került fiatal 
példány itt (vagy továbbvonulva Afrikában) 
vészelte át a telet, és tavasszal északi irány-
ban vonulva próbált meg visszajutni költő-
területére, így a tavaszi és a nyári időszak-
ban Európában mozgott, mígnem augusztus 
közepén felbukkant Magyarországon.

Bonaparte-partfutó (Calidris fuscicollis)

Elterjedési területe Észak-Amerika északi 
partvidékére és arktikus szigetvilágára kor-
látozódik (del Hoyo et al. 1996).

Teljes állományát 1,12 millió példányra 
becsülik (Delany & Scott 2006).

Telelőterülete Dél-Amerika mérsékelt 
égövi részén van. Európában a harmadik 
leggyakoribb észak-amerikai kóborló parti-
madárfaj. A Brit-szigetekről több mint há-
romszáz előfordulása ismert, többnyire a 
júliustól októberig tartó időszakból, de Eu-
rópa szinte valamennyi országában előfor-
dult már (Lewington et al. 1991).

Magyarországon négy hiteles előfordulá-
sa ismert:
1997. május 18–24., Dunatetétlen, Böddi-

szék, 1 ad. pld., (Boros E. és mások) (Bo-
ros 1997);

2000. augusztus 29. – szeptember 6., Kör-
mösdpuszta, Körmösdpusztai-víztároló, 
1 ad. pld. (Vasas A. és mások);

2002. július 13., Hortobágy, Hortobágyi-ha-
lastó, 1 ad. pld. (Ecsedi Z., Oláh J.);

2004. május 9–10., Fertőújlak, Borsodi-
dűlő, 1 imm. (2y) pld. (H. Spinler, Pellin-
ger A., Dorogman Cs.) (Hadarics 2008).

Érdekes módon valamennyi hazai előfor-
dulási adata a tavaszi és a nyári időszakból 
származik. Minden esetben öreg madarak 
kerültek a megfigyelők szeme elé. A májusi 
és júliusi előfordulások esetében valószínű 
– hasonlóan a többi észak-amerikai parti-
madárfaj tavaszi európai megjelenéseihez 
–, hogy egy előző őszön Európába vetődött 
fiatal madár Európában vagy Afrikában át-
telelt, majd a tavaszi északi irányú vonulá-
sa közben tűnt fel Magyarországon. Az au-
gusztus végi körmösdpusztai adat esetében 
is feltételezhető ugyanez, de itt felmerül 
annak a lehetősége is, hogy egy – a nyuga-
ti szelek által az Atlanti-óceánon átsodort 
– korai őszi vonulóról van szó (az öreg ma-
darak a fiataloknál korábban vonulnak, igaz, 
ők jóval kisebb arányban sodródhatnak csak 
át az óceánon).

Baird-partfutó (Calidris bairdii)

Költőterülete Észak-Amerika arktikus tájain 
található, Alaszka északi partjaitól grönland 
nyugati csücskéig fészkel, de az elterjedési 
területe Szibériába is átnyúlik, a Csukcs-fél-
szigeten is költ (del Hoyo et al. 1996).

Állományát 300 000 példányra becsülik 
(Delany & Scott 2006).

Telelőterülete Dél-Amerika déli és nyuga-
ti részein van, ahol telelő példányok az An-
dok több ezer méter magasságban elterülő 
tavai környékén is rendszeresen előfordul-
nak (del Hoyo et al. 1996). Észak- és Nyu-
gat-Európa legtöbb országában előfordult 
már, a Brit-szigeteken augusztus és október 
között évente előfordul, több mint százötven 
nagy-britanniai előfordulási adatának nagy 
része szeptemberből származik (Lewington 
et al. 1991).
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Magyarországon négy hitelesített előfor-
dulása ismert:
2004. október 8–16., Apaj, Ürbői-halasta-

vak, 1 juv. (1y) pld. (Kókay B. és társai) 
(Kókay 2008a);

2005. szeptember 16., Kunhegyes, Telek-
halmi-halastavak, 1 juv. (1y) pld. (Zalai T. 
és mások) (Zalai 2008);

2008. február 10–16., Fertőújlak, Nyéki-
szállás, 1 ad. pld. (Tamás Á., Szász E., 
Pellinger A. és mások);

2008. június 11., geszt, Begécsi-vízároló, 
1 ad. pld. (Horváth g.).

A szeptember közepén (Zalai 2008) és ok-
tóberben (Kókay 2008a) megfigyelt fiatal 
madarak előfordulási ideje megfelel a faj 
európai előfordulási mintázatának. Ezek a 
madarak, akárcsak a többi észak-amerikai 
kóborló partimadár, valószínűleg az észak-
atlanti térség nyugati szelei és keleti irány-
ban mozgó ciklonjai segítségével kerültek 
Európába. A februári és júniusi előfordu-
lások alkalmával látott példányok viszont 
nagy valószínűséggel már az előző őszön 
Európába került, majd itt vagy Afrikában át-
telelt madarak lehetnek, amelyek tavasszal 
északi felé vonulva jelentek meg Közép-Eu-
rópában. Február közepi adata szokatlannak 
tűnik, hiszen ekkor még részben jég borította 
a tavakat. ilyen viszonyok között partimada-
rak nem szoktak előfordulni, ne feledkez-
zünk meg azonban arról, hogy a Baird-part-
futó egyike azon kevés partimadárfajnak, 
amelyek telelőterületének egyes részein (az 
Andok hegyi tavainál) nem szokatlanok az 
ehhez hasonló időjárási körülmények.

Sárgalábú cankó (Tringa flavipes)

Elterjedési területe Alaszkától a Manitoba- 
és Winnipeg-tó környékéig, és a Hudson-
öböl déli részéig húzódik (del Hoyo et al. 
1996).

Állományát 400 000 példányra becsülik 
(Delany & Scott 2006).

Telelőterülete Észak-Amerika déli részé-
től egészen a Tűzföldig nyúlik. Vonulása 
gyors, délkeleti irányú. Vonulási útvonalai 
a költőterülettől némileg keletebbre húzód-
nak. Nagyobb részük Észak-Amerika kö-
zépső sík területein vonul dél-délkelet felé, 
kisebb hányaduk az atlanti partokat követi 
vagy az Atlanti-óceán felett – először dél-
keleti, majd délnyugati irányban repülve 
– közvetlenül éri el a Kis-Antillákat és Dél-
Amerika északkeleti partjait (del Hoyo et al. 
1996). Szinte minden európai országból is-
mert néhány adata, de természetesen a Brit-
szigeteken a leggyakoribb, ahol az 1990-es 
évek elejéig több mint 200 alkalommal – fő-
leg augusztus és október között – fordult elő 
(Lewington et al. 1991).

Magyarországról három hiteles adata is-
mert:
1959. szeptember 12., Fülöpháza, Szívós-

szék, 1 pld. (gorzó gy.) (gorzó 1964);
1990. június 26., Szeged, Szegedi-Fertő, 

1 ad. pld. (Nagy T., Veprik r.) (Nagy 
1993);

2006. október 11–21., Hortobágy, Hortobá-
gyi-halastó, 1 juv. (1y) pld. (Zalai T., Tar 
J. és mások) (Zalai & Tar 2008).

A sárgalábú cankó volt az első, hazánkban 
megkerült észak-amerikai madárfaj (gorzó 
1964), és azóta is az egyetlen, amelynek van 
bizonyító példánya hazai közgyűjtemény-
ben, nevezetesen a szegedi Móra Ferenc 
Múzeumban.

Szeptemberi (gorzó 1964) és októberi 
(Zalai & Tar 2008) magyarországi adatai 
ugyanabból az időszakból származnak, ami-
korra európai előfordulásainak nagyobb ré-
sze is esik. Bár a két őszi adat közül csak az 
októberi esetében tudjuk biztosan, hogy fia-
tal – tehát tapasztalatlan – madárról volt szó, 
mégis mindkettőt úgy értékelhetjük, hogy 
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ezek a példányok az őszi vonulás során az 
Atlanti-óceán fölé kirepülve, majd onnan a 
nyugati szelekkel vagy az észak-atlanti cik-
lonokkal elsodródva kerülhettek Európába. 
A júniusi előfordulás (Nagy 1993) esetében 
valószínűleg egy előző őszön Európába ke-
rült, majd itt (vagy Afrikában) áttelelt ma-
dár került szem elé, mégpedig akkor, ami-
kor már a tavaszi vonulás során észak felé 
igyekezett.

Kis partfutó (Calidris pusilla)

Alaszka nyugati és északi részétől Labra-
dor északi területeiig fészkel (del Hoyo et 
al. 1996).

Észak-Amerikában az egyik leggyakoribb 
partfutófaj, állományát 2-2,5 millió pél-
dányra becsülik (Delany & Scott 2006).

Telelőterületei Közép-Amerikában és Dél-
Amerika keleti és nyugati partjai mentén 
vannak. Annak ellenére, hogy Amerikában 
gyakori faj, Európában a ritkább kóborlók 
közé tartozik. A legtöbb nyugat- és észak-
európai országban előfordult már, a Brit-szi-
geteken több mint ötven előfordulása ismert, 
de csak az 1980-as évek óta fordul elő min-
den évben, adatai augusztus és október közé, 
főként szeptemberre esnek (Lewington et al. 
1991).

Magyarországon két hiteles előfordulása 
ismert:
2002. május 4–8., Hortobágy, Hortobágyi-

halastó, 1 ad. pld. (Tar J., Oláh J. és má-
sok) (Oláh & Tar 2003);

2005. november 1–8., Apaj, Ürbői-halasta-
vak, 1 juv. (1y) pld. (Hegedűs D., Fodor 
A., Lendvai Cs. és mások).

A hazai előfordulások körülményei nem tel-
jesen egyeznek meg a Nyugat-Európában 
tapasztaltakkal, de kapcsolatba hozhatók 
azokkal. A Nyugat-Európa partjait ősszel el-
érő észak-amerikai partimadarak jó ideig ott 

is maradhatnak, de egy idő után valószínűleg 
egy nyugatról keleti irányban mozgó ciklon-
nal Európa belsejébe is eljut néhányuk. Így 
kerülhetett – a nyugat-európai adatokhoz 
viszonyítva kicsit későbbi időpontban – ha-
zánkba a november elején megfigyelt fiatal 
madár. A májusi adat (Oláh & Tar 2003) pe-
dig feltehetően egy olyan példány lehetett, 
amely már az előző év őszén (még fiatal-
ként) került Európába, itt (vagy Afrikában) 
áttelelt, és tavasszal – igaz, nem a megfelelő 
földrészen – elindult északi irányba a „köl-
tőhelyek” felé.

Ékfarkú lile (Charadrius vociferus)

Jellegzetes nearktikus madárfaj, a magas 
északi tájak kivételével egész Észak-Ameri-
kában költ, de Közép-Amerikában, és Dél-
Amerika nyugati partvidékén is fészkel (del 
Hoyo et al. 1996).

Állományát több mint egymillió példány-
ra becsülik (Delany & Scott 2006). A popu-
láció nagysága az 1970-es évek végén és az 
1980-as évek elején volt a legnagyobb, eb-
ből az időszakból származik a legtöbb euró-
pai adat is (Bryant 1997).

Európában a viszonylag ritkább észak-
amerikai kóborló fajok közé tartozik, a 
Brit-szigeteken 1859-től 1994-ig csak öt-
ven adata volt. Ennek az lehet az oka, hogy 
az észak-amerikai partfutókkal ellentétben 
nem vonul olyan messzire, telelőterületei 
Észak-Amerika déli részein és Közép-Ame-
rikában vannak. A szárazföld felett vonul, a 
telelőterületek eléréséhez nem szükséges az 
Atlanti-óceán feletti, először a nyugati sze-
lekkel délkeletre, majd a passzátszelekkel 
délnyugatra tartó vonulási stratégiát alkal-
maznia. Európai adatainak időbeli mintá-
zata is eltér a többi észak-amerikai kóborló 
partimadárétól, ugyanis az ékfarkú lile Eu-
rópában többnyire a téli hónapokban (no-
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vembertől január közepéig) tűnik fel, elő-
fordulásai egybeesnek a késő őszi és téli 
észak-atlanti viharokkal, amelyek Észak-
Amerika keleti partjain délről északra ha-
ladnak (Evans 1994). Tavaszi (február vége, 
március) előfordulásai az Európába került 
madarak tavaszi északi irányú vonulásával 
lehetnek összefüggésben.

Magyarországon két hitelesített előfordu-
lása ismert:
1986. november 1. – december 30., Almás-

füzitő, Duna, 1 ad. pld. (Magyar g. és má-
sok) (Magyar 1988);

1992. augusztus 16., Hortobágy, Hortobá-
gyi-halastó, 1 ad. pld. (rasmussen P. A. 
F.) (Szimuly & rasmussen 1993).

Az almásfüzitői téli előfordulás (Magyar 
1988) megfelel a faj szokásos európai meg-
jelenési idejének. A hortobágyi nyár végi 
adat (Szimuly & rasmussen 1993) viszont 
elég érdekes, utóbbi esetben talán egy olyan 
madárról lehet szó, amely még előző ősszel 
vagy télen érkezett Európába, majd a tava-
szi északi irányú vonulása során nem jutott 
vissza Észak-Amerikába, hanem a költőte-
rületének megfelelő szélességen jelent meg 
a nyár folyamán (igaz, a madarat itt csak 
egy napig látták, de elképzelhető, hogy e 
megfigyelés előtt és után is valahol Euró-
pában tartózkodott, legfeljebb nem került a 
madarászok szeme elé).

Amerikai pettyeslile (Pluvialis dominica)

Fészkelőterülete Alaszkában és Kanada 
északi területein van (del Hoyo et al. 1996).

Állományát 200 000 példányra becsülik 
(Delany & Scott 2006).

Telelőterülete Dél-Amerika déli felén ta-
lálható. Európában ritka kóborló, de a leg-
több országból vannak előfordulási adatai. 
A legtöbb adat (több mint százötven) ter-
mészetesen a Brit-szigetekről származik. 

Nyugat-Európában jellemző előfordulási 
ideje szeptember és október (Lewington et 
al. 1991).

Magyarországon két előfordulása ismert:
2005. október 29. – november 16., Apaj, Ür-

bői-halastavak, 1 juv. (1y) pld. (Fodor A. 
és társai);

2006. szeptember 12., Szabadszállás, Zab-
szék, 1 ad. pld. (Pigniczki Cs.).

Mindkét hazai adata a Duna–Tisza közé-
ről származik. Míg az apaji Ürbői-halasta-
vakon 2005 késő őszén egy több mint két 
hétig ott tartózkodó fiatal madarat, addig a 
Zab-széken 2006 szeptemberében egy vedlő 
öreg példányt figyeltek meg. Az adatok jól 
illeszkednek a faj európai előfordulásainak 
(szeptember–október) sorába, igaz, ősszel 
főleg fiatal madarak szoktak előfordulni, de 
ritkábban nyilván egy-egy öreg példányt is 
elsodorhatnak a nyugati szelek és az észak-
atlanti ciklonok. Az öreg madarak ősszel a 
fiatalokat megelőzve vonulnak, amit e hazai 
adatok – bár két adatból messzemenő kö-
vetkeztetést nyilván nem lehet levonni – is 
példáznak.

Wilson-víztaposó (Phalaropus tricolor)

Észak-Amerika középső területein fészkel 
(del Hoyo et al. 1996).

Populációjának nagysága 1960 és 1995 
között 20%-kal csökkent (Bryant 1997), ál-
lományát 1,5 millió példányra becsülik (De-
lany & Scott 2006).

Telelőterületei Dél-Amerika déli és nyu-
gati részein vannak. Európában viszony-
lag rendszeres kóborló. A legtöbb európai 
országban előfordult már, a Brit-szigete-
ken első előfordulása (1957) óta több mint 
kétszáz adata ismert. A Brit-szigeteken és 
Franciaországban az adatok zöme az au-
gusztustól októberig terjedő időszakból ke-
rül ki és főként fiatal madarakra vonatko-
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zik. A skandináviai előfordulások viszont 
inkább a tavaszi időszakra esnek, ami ennél 
a fajnál is arra utal, hogy az előző őszön Eu-
rópába került madarak tavasszal elindulnak 
észak felé. Számos megfigyelés arra utal, 
hogy az ősszel valahol felbukkanó, esetleg 
ott hosszasan időző példányok a követke-
ző tavasszal (vagy akár a következő ősszel 
is) ugyanott megjelennek (Lewington et al. 
1991).

Magyarországon két előfordulása ismert:
2005. október 21–22., Balatonszentgyörgy, 

Nagy-rét, 1 juv. (1y) pld. (gál Sz., Faragó 
Á. és mások);

2007. április 26. – május 2., Pusztaszer, Bü-
dös-szék, 1 ad. ♀ pld. (Nagy T., Pigniczki 
Cs. és mások); 2007. május 24., Szabad-
szállás, Pipás-rét, 1 ad. ♀ pld. (Pignicz-
ki Cs. és mások); 2007. május 25., Kaba, 
cukorgyári ülepítők, 1 ad. ♀ pld. (Ecsedi 
Z., Oláh J. és mások).

A 2005 októberében Balatonszentgyörgy 
mellett megfigyelt fiatal madár adata szé-
pen illeszkedik a faj európai előfordulá-
sainak sorába, bár ősszel a madaraknak 
csak kis hányada jut el Európa belsejébe. 
A 2007 tavaszán látott öreg tojó példány 
esetében valószínű – hasonlóan a többi 
észak-amerikai partimadárfaj tavaszi eu-
rópai előfordulásaihoz –, hogy egy előző 
őszön Európába vetődött fiatal madár Euró-
pában vagy Afrikában áttelelt, majd a tava-
szi északi irányú vonulása közben bukkant 
fel nálunk. Ennek az adatnak érdekessége 
még, hogy szinte bizonyos, hogy ugyanazt 
a példányt észlelték három különböző he-
lyen is hazánkban, sőt a madár május utol-
só harmadában egy nap alatt átment Sza-
badszállásról a több mint 160 km-re lévő 
Kabára (igaz a vonuló madarak, különösen 
a partimadarak esetében ez egyáltalán nem 
meglepő teljesítmény).

Töcspartfutó (Micropalama himantopus)

Meglehetősen szűk elterjedési területtel 
rendelkező partimadárfaj. Fészkelőterüle-
te Alaszka és Kanada északi partvidékére 
korlátozódik, de a Hudson-öböl délnyugati 
partjain is költ (del Hoyo et al. 1996).

A faj teljes állományát 820 000 példányra 
becsülik (Delany & Scott 2006).

Telelőhelye Dél-Amerika középső részein 
van. Európában a ritkább kóborlók közé tar-
tozik.

Magyarországon egyetlen bizonyított elő-
fordulása ismert:
2006. július 13–15., Hajdúszoboszló, Ős-

Kösely, 1 ad. pld. (Szilágyi A. és mások).
Öregkori tollazatú példányról lévén szó, va-
lószínű – hasonlóan a többi észak-amerikai 
partimadárfaj tavaszi és nyári európai elő-
fordulásaihoz –, hogy egy előző őszön Eu-
rópába vetődött fiatal madár a telet itt (vagy 
ha továbbvonult, akkor Afrikában) átvészel-
ve a tavaszi északi irányú vonulása közben 
bukkant fel nálunk.

Hosszúcsőrű cankógoda  
(Limnodromus scolopaceus)

Arktikus faunaelem. Elterjedési területének 
nagyobbik része Észak-Szibériában van, 
a Léna-deltától a Csukcs-félszigetig költ, 
Észak-Amerikában csak Alaszka nyugati ré-
szén és a Mackenzie-delta környékén fész-
kel (del Hoyo et al. 1996).

Állományát 400 000 példányra becsülik 
(Delany & Scott 2006). A faj Szibériában a 
20. században nyugati irányú terjeszkedést 
mutatott, 1920 előtt csak a Csaun-öböl és a 
Csukcs-félsziget közötti területen fészkelt, 
az 1970-es években elterjedési területe a 
Jana-öböl környékéig nyúlott, az 1980-as 
évek közepén már a Léna-deltában is köl-
tött, az 1990-es évek elején pedig már a Ha-
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tanga folyó környékéről is voltak nyári ada-
tai (Tomkovich 1992).

Telelőterületei Észak-Amerika déli ré-
szein és Közép-Amerikában vannak, a szi-
bériai madarak is itt telelnek, tehát ősszel 
délkeleti irányban vonulnak. A faj Euró-
pában előforduló egyedeit észak-amerikai 
eredetűeknek tartják, de legalábbis olyan 
madaraknak, amelyek Európát a többi 
észak-amerikai partimadárfajhoz hasonló-
an nyugati irányból, azaz a nyugati szelek 
és a keleti irányban mozgó észak-atlanti 
ciklonok segítségével érik el (közöttük per-
sze Szibériában fészkelő madarak is lehet-
nek). Európában ritka kóborló, a legtöbb 
országban előfordult már, de a Brit-szi-
getekről származik a legtöbb – több mint 
százötven – adata (Lewington et al. 1991). 
Az esetek nagy részében fiatal madarakat 
látnak, mégpedig leggyakrabban szeptem-
ber közepén és végén, de nem ritka a ma-
darak áttelelése sem.

Magyarországon 2008 októberéig egyet-
len előfordulása vált ismertté:
1995. április 30. – május 1., Hortobágy, 

Hortobágyi-halastó, 1 ad. pld. (Zeke T., 
Zöld B. és mások) (Zöld 2008).

A hazai megfigyelés (Zöld 2008) annyiban 
illeszkedik az európai adatokhoz, hogy a 
tavaszi időszakban az ősszel Európába ke-
rült és itt áttelelt hosszúcsőrű cankógodák 
elindulnak északi irányban, s eközben el-
juthatnak a kontinens belsejébe is. A faj eu-
rópai előfordulásaival kapcsolatban lehető-
ségként a szibériai eredet is felmerül, azaz 
a madarak nem nyugati irányból jutnának 
Európába, hanem szibériai költőhelyüket 
délnyugati irányban elhagyva kerülnének 
ide, ami téves orientációval (jobb-bal té-
vesztés) lenne magyarázható. Mindeneset-
re a faj európai előfordulásainak idő- és 
térbeli mintázata sokkal inkább az ame-
rikai eredet mellett szól, de közöttük per-

sze így is lehetnek Észak-Amerikán és az 
észak-atlanti térségen keresztül ide kerülő 
szibériai madarak.

Hosszúfarkú cankó  
(Bartramia longicauda)

Elterjedési területe Alaszkától Észak-Ame-
rika füves síkságain át a kontinens keleti 
partjaiig húzódik.

Állományát 350 000 példányra becsülik, 
populációnagysága 1966 és 1979 között 
emelkedő, 1980 és 1998 között csökkenő 
tendenciát mutatott (Delany & Scott 2006).

Telelőterülete Dél-Amerika mérsékelt övi 
síkságain található. Az őszi vonulás során 
a madarak nagy része a szárazföld felett, 
a prérin, Közép-Amerikán, valamint Dél-
Amerika Andoktól keletre eső vidékein át 
éri el telelőterületét, kisebb hányaduk vi-
szont Észak-Amerika keleti partjairól az 
Atlanti-óceán fölé előbb délkeleti irányban 
kirepülve, majd délnyugatra fordulva éri el 
Dél-Amerika partjait (del Hoyo et al. 1996). 
E madarak közül – a nyugati szelek és az 
észak-atlanti ciklonok révén – jutnak el Eu-
rópába is kóborló példányok. Európában 
a ritkább amerikai kóborlók közé tartozik, 
adatai inkább csak Nyugat-Európából is-
mertek, az 1990-es évek elejéig a Brit-szige-
teken is kevesebb mint 50-szer fordult csak 
elő (főleg fiatal madarak, többnyire július és 
december között) (Lewington et al. 1991).

Magyarországon egyetlen hiteles előfor-
dulása ismert:
2007. november 18–21., Nagyiván, Hosz-

szú-fenék-dűlő, 1 juv. (1y) pld. (Ecsedi 
Z., Kovács g. és társaik) (Kovács 2007, 
Kovács & Ecsedi 2008).

A meglehetősen késői, novemberi előfordu-
lást azzal lehet magyarázni, hogy egy, már 
hetekkel korábban – a „szokásos” módon, 
azaz a nyugati szelek és az észak-atlanti 
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ciklonok által – Nyugat-Európába érkezett 
fiatal madár onnan továbbrepülve érkezett 
a Kárpát-medencébe, a nyugat-európai ada-
tokhoz viszonyítva kicsit későbbi időpont-
ban (igaz, Nyugat-Európából is ismertek 
novemberi és decemberi adatai).

Összefoglalás

A Magyarországon ősszel megfigyelt észak-
amerikai eredetű (vagy észak-amerikai ere-
detűnek tartott) partimadarak valószínűleg 
az őszi időszakban az Atlanti-óceán északi 
részén kialakuló, kelet felé mozgó észak-
atlanti ciklonok által sodródnak Európá-
ba. Ennek a lehetőségét nagyban elősegíti, 
hogy számos faj esetében találkozunk az-
zal a különleges vonulási stratégiával, hogy 
Észak-Amerika keleti partjairól a nyugati 
szelek övében a madarak délkeleti irányban 
kirepülnek az Atlanti-óceán fölé, majd a 

passzátszelek övezetében délnyugati irány-
ba fordulva érik el Dél-Amerika partjait.

A tavaszi vonulás időszakában vagy kora 
nyáron hazánkban megfigyelt amerikai 
eredetű partimadarak valószínűleg már az 
előző őszön Európába került példányok, 
amelyek itt, vagy valahol Afrikában telel-
tek, és a tavaszi vonulás során észak felé 
igyekeznek.

A vándorpartfutó esetében valószínű, hogy 
az Európában, így hazánkban is megfigyelt 
egyedek egy része nem észak-amerikai, ha-
nem inkább szibériai eredetű, különösen 
valószínű ez a júliusban és augusztusban 
látott öreg példányokra, és amennyiben el-
fogadjuk egy eddig ismeretlen lehetséges 
afrikai telelőhely létét, akkor a szeptem-
ber–októberi fiatal madarak egy része (akár 
a nagyobb része) is szibériai eredetű lehet. 
A késő októberi, novemberi példányok vi-
szont nagyobb valószínűséggel ténylegesen 
amerikai eredetűek lehetnek.
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