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Az ékfaxkú lile költőterülete Kanada déli részétől Mexikó középső részéig, illetve az Antillákig, 
továbbá Peru partvidékére és Chile északi részére terjed. Nyílt területeken fészkel rendszerint rövid 
fűvű gyeptakarón vagy kopár, homokos, illetve kavicsos terepen. Gyakori tavak és folyók környékén, 
továbbá réteken, golfpályákon, repülőtereken és egyéb hasonló nyílt füves vidéken, valamint kultiválatlan 
mezőgazdasági területeken és kavicsdünéken. Elvonulása korán megkezdődik, de egészen decemberig is 
eltarthat. Telelő területe Brit Columbiától, Coloradotól, Ohio Valleytől és Long Islandtól délre az Antil
lákig, Közép-Amerikáig, Kolumbiáig és Equador nyugati részéig, ritkán Venezueláig terjed. Tavasszal a 
legkorábban visszatérő parti madár költőterületén. Vonulási mozgalma februárban kezdődik délen, mér
sékelt égövi fészkelőterületét március—április elején foglalja el. A visszatérő madarak ezután röviddel 
megkezdik a költést. 

A nyugati palearktikum területén 1978-ig 31 alkalommal fordult elő. Az adatok többsége Nagy-
Britanniából és Írországból való, de megfigyelték a madarat Izlandon, a Feröer-szigeteken, az Azori-szi
geteken, Norvégiában, Franciaországban és Svájcban. Áz előfordulások havi megoszlása: szeptember — 3, 
november—december — 8, január—február — 11, március—április — 8, május — 1 (Cramp és Simmons, 
1982.). 

1986. november l-jén 9 órakor madármegfigyelő túrám során Almásfüzitő 
határában a Duna partján különös limikolahangra lettem figyelmes. A hang for
rását keresve egy partközeli zátonyon egy lilét vettem észre, melynél első pilla
natban feltűnt, hogy mellén kettős fekete örvöt visel. A madár közvetlenül a 
kavicszátony szélén állva tollászkodott , így alkalmam nyílt alaposan megfigyel
ni, melynek során egyértelművé vált, hogy a madár az ékfarkú lile {Charadrius 
vociferus) egy példánya. A madár körülbelül fél óra múlva tollászkodását befe
jezve felrepült és egy kb. 500 méterre levő fövényre szállt. Minthogy a madár
fajt azelőtt Magyarországon még nem figyelték meg, az előfordulás bizonyítása 
céljából a következő napon (november 2-án) több megfigyelővel, köztük 
Márkus Ferenccel, a Madártani Intézet munkatársával és dr. Sághy Antallal, a 
Magyar Madártani Egyesület tagjával visszatértem a területre. E napon is a hie 
hangját észleltük először, majd megpillantottuk a madarat is, amint a Duna 
partját követve alacsonyan a folyó áramlásával ellenkező irányban felénk repült 
körülbelül arról a helyről, ahova előző nap elszállt. Rövidesen leszállt egy iszap
foltra, és táplálkozni kezdett. Miután valamennyien megfigyeltük a madarat, bi
zonyító felvételek készítése céljából igyekeztem minél közelebb kerülni hozzá. 
Ennek hatására először csak egy másik zátonyra repült át, majd amikor ismé
telten megkíséreltem megközelíteni, a magasba emelkedett, és a Dunapartot 
délnyugati irányban elhagyta. Ennek ellenére a lilét a területen több megfigye
lőnek is sikerült észlelnie az elkövetkező napokban. November 8-án én is újra 
megfigyeltem a madarat. Minthogy november 11 -ét követőleg egy ideig sem 
magam, sem mások nem találkoztak a ülével, úgy tűnt , hogy az időközben a 
Dunáról továbbvonult. December 6-án azonban ismét észleltem a madarat a te
rületen, és december 30-ig többször is sikerült megfigyelni. Sajnos 1987. ja
nuárjának első napjaira a Duna több métert áradt, így az összes kavicszátony, 
valamint a parti föveny víz alá került. Ily módon január 4-én sajnos már nem ta
lálkoztam a madárral, minthogy a számára alkalmas táplálkozóhelyek mind 
megszűntek. 
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A megfigyelt madár és az előfordulási hely leírása 

A madár teste nagyobb, fekete csőre erőteljesebb volt, mint a hazánkban 
előforduló többi Charadrius fajnak. Fejteteje mogyoróbarna színű volt, mejyet 
a szemtől induló sötét sáv által ket téosztot t fehér szemöldöksáv szegélyezett. 
Ettől lejjebb fekete szemsávot viselt. Torka és nyaka fehér színű volt. Mellén 
kettős fekete örvöt viselt, melyből az alsó örv kissé keskenyebb és alsó szélén 
elmosódottabb volt a felsőnél. A két örv közötti folt egyes esetekben piszkos
fehérnek, míg más alkalmakkor tiszta fehérnek látszott. A mell többi része és a 
has fehér színű volt. Háta a fejtetőhöz hasonlóan mogyoróbarna színű volt, 
azonban a nyak fehér sávja elválasztotta azokat egymástól. A szárnyfedő tollak 
fakóbb barna színűkkel elütöt tek a vállfedőktől. A felső farkfedők, valamint az 
ék alakban kihegyesedő farok egy fekete színű szubterminális és egy fehér színű 
szegélyező csík kivételével rozsdavörös színű volt. A madár ültében a farok túl
nyúlt a szárny csúcson. Röptében a szárnyakon jól kivehető, határozott fehér 
csík volt látható. A lábak halvány hússzínűek voltak. 

Felriadva ,,dji-ji-ji-ji" hangját hallatta, míg röptében vagy izgalmában ese
tenként ültében is „di i" egytagú füttyszerű hangját ismételgette. 

Emberek közeledését nem tűrte. Egy alkalommal közeledő birkanyáj kész
tette felrepülésre. Izgalmi állapotában sajátos módon biccentett: hirtelen 
kinyújtotta a nyakát, mialatt teste is meredekebb tartást vett fel, majd egy 
pillanat múltán visszanyerte eredeti testtartását. Táplálkozóhelyének változta
tásánál alacsonyan repült, felriasztásakor azonban előfordult, hogy egyenesen a 
magasba emelkedett, és elhagyta a területet. Röptekor feltűnt, hogy szárnycsa
pásai lassabbak, erőteljesebbek voltak a többi hazánkban előforduló Charadrius 
fajénál. 

Az egész megfigyelési periódus során csak egy alkalommal volt tapasztal
ható, hogy más fajokkal társult (megjegyzendő azonban, hogy ez idő alatt más 
limikolafajok, melyek erre alkalmasak lettek volna, csak esetenként fordultak 
elő a területen): 1986. december 30-án két Calidris alpinával együtt táplálko
zott egy be nem fagyott tócsa szélén. Mindhárom madár szorgalmasan szedege
tett a földről, és új táplálkozóhelyre is együtt repültek. 

A decemberi hideg idő nem késztette a madarat továbbvonulásra, bár de
cember 26—án a —10 °C körüli hőmérséklet viselkedésén is észrevehető volt: 
pihenés közben fél lábon állt, míg másik lábát testével melegítette (Schmidt 
András szóbeli közlése). 

A megfigyelés helye a Duna iszapfoltokkal és kavicszátonyokkal, valamint 
tocsogókkal tagolt partja, mely alacsony vízállásnál megfelelő táplálkozó- és 
pihenőhelyet nyújt a limikoláknak, de rendszeresen megpihennek rajta kormo-
ránok, gémek, récék és sirályok is az őszi-tavaszi időszakban. A limikolák közül 
a leggyakoribb és egyben a legnagyobb számban átvonuló a Calidris alpina, de 
más Caldris, Charadrius, Tringa és Pluvialis fajok is rendszeresen megfigyelhetők 
itt megfelelő vízállás esetén. 

összefoglalás 

Az ékfarkú lile magyarországi megfigyelésével kapcsolatban az alábbi té
nyezők hangsúlyozandók k i : egyrészt Közép-Európában mindezidáig csak 
Svájcban bizonyítot ták a faj előfordulását (a nyugati palearktikum területéről 
származó többi megfigyelés tengeri szigetekről, illetve tengerparttal rendelkező 
országokból származik), továbbá az almásfüzítői példány szokatlanul hosszú 
ideig (1986. november 1. és december 30. közöt t ) tar tózkodot t egy területen, 
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és a területről való eltűnését is külső tényező, a Duna áradása idézte elő. Vége
zetül kiemelendő, hogy az ékfarkú üle - a sárgalábú cankó {Tringa flavipes) 
után (Gorzó, 1962.) — a második bizonyítot t észak-amerikai eredetű kóborló a 
magyar madárfaunában. Ez újabb bizonyíték arra nézve, hogy az Atlanti-óceá
non keresztüljutó ritka európai vendégek hazánkat, illetve a Kárpát-medencét is 
elérhetik. A hazai megfigyelőgárda erősödésével ily módon a jövőben esetlege
sen további nearktikus madárfajok előkerülésével is számolni lehet. 
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