1. B) számú melléklet
Az Európai Közösség területén rendszeresen előforduló egyéb, vonuló
madárfajok
Tudományos név Magyar név
BÚVÁRALAKÚAK (GAVIIFORMES)
Búvárfélék (Gaviidae)
Gavia adamsii fehércsőrű búvár
VÖCSÖKALAKÚAK
(PODICIPEDIFORMES)
Vöcsökfélék (Podicipedidae)
Tachybaptus ruficollis kis vöcsök
Podiceps cristatus búbos vöcsök
Podiceps grisegena vörösnyakú vöcsök
Podiceps nigricollis feketenyakú vöcsök
VIHARMADÁR-ALAKÚAK
(PROCELLARIIFORMES)
Viharmadárfélék (Procellariidae)
Fulmarus glaciális sirályhojsza
Puffinus gravis nagy vészmadár
Puffinus griseus szürke vészmadár
Puffinus puffinus atlanti vészmadár
Viharfecskefélék (Hydrobatidae)
Oceanites oceanicus Wilson-viharfecske
GÖDÉNYALAKÚAK (PELECANIFORMES)
Szulafélék (Sulidae)
Morus bassanus szula
Kárókatonafélék (Phalacrocoracidae)
Phalacrocorax carbo kárókatona
Phalacrocorax aristotelis üstökös kárókatona
GÓLYAALAKÚAK (CICONIIFORMES)
Gémfélék (Ardeidae)
Bubulcus ibis pásztorgém
Ardea cinerea szürke gém
LÚDALAKÚAK (ANSERIFORMES)
Récefélék (Anatidae)
Cygnus olor bütykös hattyú
Anser fabalis vetési lúd
Anser brachyrhynchus rövidcsőrű lúd
Anser albifrons nagy lilik
Anser anser nyári lúd
Branta bernicla örvös lúd
Tadorna tadorna bütykös ásólúd
Anas penelope fütyülő réce
Anas strepera kendermagos réce
Anas crecca csörgő réce
Anas platyrhynchos tőkés réce
Anas acuta nyílfarkú réce
Anas querquedula böjti réce
Anas clypeata kanalas réce
Netta rufina üstökösréce
Aythya ferina barátréce
Aythya fuligula kontyos réce
Aythya marila hegyi réce
Somateria mollissima pehelyréce
Somateria spectabilis cifra pehelyréce
Clangula hyemalis jegesréce
Melanitta nigra fekete réce
Melanitta fusca füstös réce
Bucephala clangula kerceréce
Mergus serrator örvös bukó
Mergus merganser nagy bukó
SÓLYOMALAKÚAK (FALCONIFORMES)
Vágómadárfélék (Accipitridae)
Accipiter gentilis héja
Accipiter nisus karvaly

Buteo buteo egerészölyv
Buteo lagopus gatyás ölyv
Sólyomfélék (Falconidae)
Falco tinnunculus vörös vércse
Falco subbuteo kabasólyom
TYÚKALAKÚAK (GALLIFORMES)
Fácánfélék (Phasianidae)
Coturnix coturnix fürj
DARUALAKÚAK (GRUIFORMES)
Darufélék (Gruidae)
Anthropoides virgo pártás daru
Guvatfélék (Rallidae)
Rallus aquaticus guvat
Gallinula chloropus vízityúk
Fulica atra szárcsa
LILEALAKÚAK (CHARADRIIFORMES)
Csigaforgatófélék (Haematopodidae)
Haematopus ostralegus csigaforgató
Székicsérfélék (Glareolidae)
Glareola nordmanni feketeszárnyú székicsér
Lilefélék (Charadriidae)
Charadrius dubius kis lile
Charadrius hiaticula parti lile
Charadrius leschenaultii sivatagi lile
Pluvialis squatarola ezüstlile
Vanellus vanellus bíbic
Chettusia leucura fehérfarkú lilebíbic
Szalonkafélék (Scolopacidae)
Calidris canutus sarki partfutó
Calidris alba fenyérfutó
Calidris minuta apró partfutó
Calidris temminckii Temminck-partfutó
Calidris maritima tengeri partfutó
Calidris ferruginea sarlós partfutó
Calidris alpina havasi partfutó
Limicola falcinellus sárjáró
Lymnocryptes minimus kis sárszalonka
Gallinago gallinago sárszalonka
Scolopax rusticola erdei szalonka
Limosa limosa nagy goda
Numenius phaeopus kis póling
Numenius arquata nagy póling
Tringa erythropus füstös cankó
Tringa totanus piroslábú cankó
Tringa stagnatilis tavi cankó
Tringa nebularia szürke cankó
Tringa ochropus erdei cankó
Actitis hypoleucos billegetőcankó
Arenaria interpres kőforgató
Phalaropus fulicarius laposcsőrű víztaposó
Halfarkasfélék (Stercorariidae)
Stercorarius pomarinus szélesfarkú halfarkas
Stercorarius parasiticus ékfarkú halfarkas
Stercorarius longicaudus nyílfarkú halfarkas
Stercorarius skua nagy halfarkas
Sirályfélék (Laridae)
Larus ichthyaetus halászsirály
Larus ridibundus dankasirály
Larus canus viharsirály
Larus fuscus heringsirály
Larus argentatus ezüstsirály
Larus cachinnans sárgalábú sirály
Larus hyperboreus jeges sirály
Larus marinus dolmányos sirály
Rissa tridactyla csüllő
Csérfélék (Sternidae)

Chlidonias leucopterus fehérszárnyú szerkő
Alkafélék (Alcidae)
Uria aalge lumma
Alca torda alka
Cepphus grylle fekete lumma
Alle alle alkabukó
Fratercula arctica lunda
GALAMBALAKÚAK (COLUMBIFORMES)
Galambfélék (Columbidae)
Columba oenas kék galamb
Columba palumbus örvös galamb
Streptopelia decaocto balkáni gerle
Streptopelia turtur vadgerle
KAKUKKALAKÚAK (CUCULIFORMES)
Kakukkfélék (Cuculidae)
Clamator glandarius szajkókakukk
Cuculus canorus kakukk
BAGOLYALAKÚAK (STRIGIFORMES)
Gyöngybagolyfélék (Tytonidae)
Tyto alba gyöngybagoly
Bagolyfélék (Strigidae)
Otus scops füleskuvik
Asio otus erdei fülesbagoly
LAPPANTYÚALAKÚAK (CAPRIMULGIFORMES)
Lappantyúfélék (Caprimulgidae)
Caprimulgus ruficollis rozsdásnyakú lappantyú
SARLÓSFECSKE-ALAKÚAK (APODIDAE)
Sarlósfecskefélék (Apodidae)
Apus apus sarlósfecske
Apus paliidus halvány sarlósfecske
Apus melba havasi sarlósfecske
SZALAKÓTAALAKÚAK
(CORACIIFORMES)
Gyurgyalagfélék (Meropidae)
Merops apiaster gyurgyalag
Bankafélék (Upupidae)
Upupa epops búbosbanka
HARKÁLYALAKÚAK (PICIFORMES)
Harkályfélék (Picidae)
Jynx torquilla nyaktekercs
VERÉBALAKÚAK (PASSERIFORMES)
Pacsirtafélék (Alaudidae)
Galerida cristata búbospacsirta
Alauda arvensis mezei pacsirta
Eremophila alpestris havasi fülespacsirta
Fecskefélék (Hirundinidae)
Riparia riparia partifecske
Ptyonoprogne rupestris szirti fecske
Hirundo rustica füsti fecske
Hirundo daurica vörhenyes fecske
Delichon urbica molnárfecske
Billegetőfélék (Motacillidae)
Anthus triviális erdei pityer
Anthus pratensis réti pityer
Anthus cervinus rozsdástorkú pityer
Anthus petrosus parti pityer
Anthus spinoletta havasi pityer
Motacilla flava sárga billegető
Motacilla citreola citrombillegető
Motacilla cinerea hegyi billegető
Motacilla alba barázdabillegető
Csonttollúfélék (Bombycillidae)
Bombycilla garrulus csonttollú
Vízirigófélék (Cinclidae)
Cinclus cinclus vízirigó
Ökörszemfélék (Troglodytidae)

Troglodytes troglodytes ökörszem
Szürkebegyfélék (Prunellidae)
Prunella modularis erdei szürkebegy
Prunella coliaris havasi szürkebegy
Rigófélék (Turdidae)
Cercotrichas galactotes tüskebujkáló
Erithacus rubecula vörösbegy
Luscinia luscinia nagy fülemüle
Luscinia megarhynchos fülemüle
Tarsiger cyanurus kékfarkú
Phoenicurus ochruros házi rozsdafarkú
Phoenicurus phoenicurus kerti rozsdafarkú
Saxicola rubetra rozsdás csuk
Saxicola torquata cigánycsuk
Oenanthe isabellina pusztai hantmadár
Oenanthe oenanthe hantmadár
Oenanthe hispanica déli hantmadár
Monticola saxatilis kövirigó
Monticola solitarius kék kövirigó
Turdus torquatus örvös rigó
Turdus merula fekete rigó
Turdus pilaris fenyőrigó
Turdus philomelos énekes rigó
Turdus iliacus szőlőrigó
Turdus viscivorus léprigó
Poszátafélék (Sylviidae)
Cettia cetti berki poszáta
Locustella naevia réti tücsökmadár
Locustella fluviatilis berki tücsökmadár
Locustella luscinioides nádi tücsökmadár
Acrocephalus schoenobaenus foltos nádiposzáta
Acrocephalus agricola rozsdás nádiposzáta
Acrocephalus dumetorum berki nádiposzáta
Acrocephalus palustris énekes nádiposzáta
Acrocephalus scirpaceus cserregő nádiposzáta
Acrocephalus arundinaceus nádirigó
Hippolais paliida halvány geze
Hippolais icterina kerti geze
Hippolais polyglotta déli geze
Sylvia conspicillata törpeposzáta
Sylvia cantillans bajszos poszáta
Sylvia melanocephala kucsmás poszáta
Sylvia hortensis dalos poszáta
Sylvia curruca kis poszáta
Sylvia communis mezei poszáta
Sylvia borin kerti poszáta
Sylvia atricapilla barátposzáta
Phylloscopus trochiloides sárga füzike
Phylloscopus borealis északi füzike
Phylloscopus proregulus királyfüzike
Phylloscopus inornatus vándorfüzike
Phylloscopus bonelli Bonelli-füzike
Phylloscopus sibilatrix sisegő füzike
Phylloscopus collybita csilpcsalpfüzike
Phylloscopus trochilus fitiszfüzike
Regulus regulus sárgafejű királyka
Regulus ignicapillus tüzesfejű királyka
Légykapófélék (Muscicapidae)
Muscicapa striata szürke légykapó
Ficedula hypoleuca kormos légykapó
Őszapófélék (Aegithalidae)
Aegithalos caudatus őszapó
Cinegefélék (Paridae)
Parus ater fenyvescinege
Parus caeruleus kék cinege
Hajnalmadárfélék (Tichodromadidae)

Tichodroma muraria hajnalmadár
Fakuszfélék (Certhiidae)
Certhia familiaris hegyi fakusz
Függőcinegefélék (Remizidae)
Remiz pendulinus függőcinege
Sárgarigófélék (Oriolidae)
Oriolus oriolus sárgarigó
Gébicsfélék (Laniidae)
Lanius excubitor nagy őrgébics
Lanius senator vörösfejű gébics
Varjúfélék (Corvidae)
Nucifraga caryocatactes fenyőszajkó
Corvus monedula csóka
Corvus frugilegus vetési varjú
Seregélyfélék (Sturnidae)
Sturnus vulgáris seregély
Sturnus roseus pásztormadár
Pintyfélék (Fringillidae)
Fringilla coelebs erdei pinty
Fringilla montifringilla fenyőpinty
Serinus serinus csicsörke
Serinus citrinella citromcsicsörke
Carduelis chloris zöldike
Carduelis carduelis tengelic
Carduelis spinus csíz
Carduelis cannabina kenderike
Carduelis flavirostris sárgacsőrű kenderike
Carduelis flammea zsezse
Carduelis hornemanni szürke zsezse
Loxia leucoptera szalagos keresztcsőrű
Loxia curvirostra keresztcsőrű
Loxia pytyopsittacus nagy keresztcsőrű
Carpodacus erythrinus karmazsinpirók
Pinicola enucleator nagy pirók
Pyrrhula pyrrhula süvöltő
Coccothraustes coccothraustes meggyvágó
Sármányfélék (Emberizidae)
Calcarius lapponicus sarkantyús sármány
Plectrophenax nivalis hósármány
Emberiza leucocephalos fenyősármány
Emberiza citrinella citromsármány
Emberiza cirlus sövénysármány
Emberiza cia bajszos sármány
Emberiza cineracea szürke sármány
Emberiza rustica erdei sármány
Emberiza pusilla törpesármány
Emberiza aureola aranyos sármány
Emberiza schoeniclus nádi sármány
Emberiza melanocephala kucsmás sármány
Miliaria calandra sordély

