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 Lazúrcinege és kékcinege hibridje 
a szegedi Fehér-tónál 

Molnár László 

2008. november 6-án a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben található Szegedi Fehér-tó 
melletti gyűrűzőállomáson (FOT) egy különös színezetű cinege került befogásra. Abban a 
szerencsében volt részem, hogy akkor – négy segítőtársammal együtt – én végeztem a tábori 
gyűrűzést.  

 
 
 

 
 
 

 
A madár a zsákból kiszedve leginkább egy rendkívül fura kékcinegére emlékeztetett. Bár 

már az első észrevételnél felmerült a lazúr cinege is, mint egy lehetséges – és sokunk által 
áhított – faj, de ezt szinte azonnal elvetettem, mivel a madár farka rövid volt, a lazúr cinegéé 
viszonylag (egy icipicit) hosszabb, és a fejtetőn kék sapka volt, ami a lazúr cinegénél 
hiányzik. Tüzetesebben megszemlélve feltűnt a széles, fehér szárnyszalag és a sárga szín 
majdnem teljes hiánya. Sajnos a rendelkezésemre álló határozókönyvek sem szolgáltattak 
igazán biztos alapot arra, hogy egyértelműen eldönthessem a madár pontos rendszertani 
helyét. Mivel a legtöbb jellemzője a kékcinegéhez hasonlított, így kékcinegeként vettem fel a 
terepnaplóba az adatait. Sajnos a madár az adat-felvételezés és fotózás ideje alatt nem adott 
hangot, pedig talán nagy segítség lehetett volna a határozásban.  
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A lazúr cinege kizárható volt, mivel a szakkönyvek szerint e fajnál nincs kék sapka a 
fejtetőn (a fiatalokon van szürkés sapka) és nincs sárga szín a tollazatban – kivéve egy Közép-
ázsiai alfajt, melynél némi sárga mellfolt lehetséges. Nos, a Fehér-tavi madár pont ilyen volt, 
halványsárgás örvvel a mellén, ez tovább nehezítette a határozást. Mivel a madár feltehetően 
nem volt érdekelt abban, hogy mi, tudálékoskodó madarászok minél többet megtudjunk róla, 
némi „kínzás” után (határozás, fotózás) elengedtük. Jól tűrte a tortúrát, jó kondícióban volt, és 
rendben elrepült. Talán egy precíz genetikai vizsgálat tisztázhatta volna madárkánk 
taxonómiai helyzetét, azonban erre nem volt lehetőség. Vért venni nem állt módunkban, és 
tollakat sem szívesen tépkedtem volna ki a testéből, magától meg nem adott. Maradt hát a 
feltételezés, miszerint madarunk valószínűleg a kék cinege (Parus caeruleus) és a lazúr 
cinege (Parus cyanus) kereszteződéséből származó hibrid. Érdekes lenne tudni, vajon melyik 
faj adta az apucit és melyik az anyucit? No, és azt is érdekes volna tudni, vajon ez a hibrid 
példány majd tavasszal vajon melyik szülőfajból választ magának párt? 
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A két faj areája egyébként hozzánk legközelebb Oroszországban (Volga, Ural vidéke,> 

magyar őshaza☺<) fed át, tehát ott van lehetőség a hibridizációra is. Némely 
szakirodalomban önálló névvel – Parus pleskii – látják el a hibrideket. A madár adatait 
mindenesetre hitelesítésre, mint lazúr cinege × kékcinege hibridet adtuk be a Magyar 
Nomenclator Bizottsághoz. Ha elfogadják, ez lesz a harmadik magyar ismert előfordulása. 
Európa más országaiban is van néhány adata P. pleskii, P. cyanus pleskii, ill. P. caeruleus 

pleskii néven. Például Hollandiában meg is fogták 1969-ben. 
 

 
A FOT adatsorában már jó pár ritkaság, kuriózumfaj található. Persze a legfontosabb a 

„tucat”fajok gyűrűzése, mint pl. a cserregő nádiposzáta, vagy függőcinege, de ezek a 
ritkaságok is fontosak. Érdekes adalékok a madarak vonulásáról, kóborlásáról, 
terjeszkedéséről. Még megmaradt a reményünk egy Fehér-tavi „igazi” lazúrcinegére is. Hátha 
az is eljön egyszer. 

 
A mi kis hibridünk… és egy „igazi” lazúrcinege Finnországban (Internet). Azért hasonlít. 
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Lazúrcinege adult és juvenilis (1Y) 

 

Szeged, 2008. December 16. 


