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I. 

A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

Horváth Mária 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

 Név: Horváth Mária 

Levelezési cím:  6114, Bugacpusztaháza, Számadó u.28. 

Telefonszám:76 850-076 

E-mail cím:  ertektar@bugacpusztahaza.hu 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése 

Kis-Székis tó 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

 agrár- és élelmiszergazdagság 

 egészség és életmód 

 épített környezet 

 ipari és műszaki megoldások 

 kulturális örökség 

 sport 

 természeti környezet 

 turizmus és vendéglátás 

 2. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 

A település déli határán, A Family-Coop  Kft állattartó telepe mögött helyezkedik el.. A tavat 

kettészeli Bugacpusztaháza és Bugac közigazgatási határa. 

 3. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 

leírása 

A Kis-Székis tó a Kiskunsági Nemzeti Park területén található, melyet a természetvédelemről 

szóló 1996.évi LIII. tv véd, művelésváltás nem lehetséges. A szikes tó olyan természetes vagy 

természetközeli vizes élőhely, amelynek medrét tartósan vagy időszakosan felszíni víz borítja, 

illetve a területén sziki életközösségek találhatók. Magyarországon ex lege védettek. 

A Kárpát-medence szikes tavaira – a világ egyéb sós vizeihez képest – az alacsonyabb 

sótartalom, ugyanakkor az erős lúgosság jellemző. Ez indokolja, hogy a szárazföldi sós 

vizeken belül el kell különíteni a szikes vizek fogalmát. 

A tipikus alföldi szikes tavak a talajvízeredetű, magas oldott sótartalom miatt jelentősen 

különböznek a hazai „édes” állóvizektő   

A szikes vizek két fő típusát különböztetik meg a víz színe alapján. Vannak a sziksós vizek 

közé tartozó, úgynevezett fehér szikes vizek, ahol az aljzaton szürkésfehér karbonát-

mésziszap halmozódik fel. Ezek medrének kiszáradásakor a meder felületén „kivirágzik” a 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ex_lege_v%C3%A9detts%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rp%C3%A1t-medence


sziksó, azaz a szóda. (A kiszáradt tófenékről összesöpört szódát régen háztartási mosószerként 

használták.). A fehér vizekben rendszerint csak gyér vízi növényzet telepszik meg. 

A terület környékén számos ismert növény is látható ilyen például a z ördögszekér, 

árvalányhaj, sziki cickafark. A növényvilág mellett az állatvilág is jelentős szerepet alkot ezen 

a területen. Itt találhatunk rókát, ürgét, szürke marhát is. 

 4. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  

A szikes tavak egyedülálló ökológiai és környezeti rendszerek, Magyarországon védett 

természeti értékek. Rendkívül érzékeny ökoszisztéma jellemzi ezeket az élőhelyeket, 

sérülékenységük a fajok specializáltságának köszönhető, ugyanis többségük máshol elő nem 

forduló, sótűrő, sókedvelő élőlény. Nagy részben ez a különleges ökoszisztéma a címadás oka 

is, hiszen sok, szikeseken honos növény és állatfaj legközelebbi rokona tengerparti, illetve 

tengermelléki sós mocsarak és lagúnák lakója . Nem elhanyagolható tény, hogy egyes vonuló 

madárfajok – melyek vándorlása és telelése tengerparti élőhelyekhez kötött – sokszor 

Magyarország szikes tavainak területén találnak menedéket. Európa egyes, jellemzően 

tengermelléki környezetet kedvelő madárfajai szigetszerű közép-európai populációinak 

fészkelőhelyét jelentik az Alföld szikesei 

. 
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. honlapok, multimédiás források) 

Szikesek a Kiskunságban-Kiskunsági Nemzeti Park kiadása 

1996. évi LIII tv 

7. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www.bugacpusztahaza.hu 

 

III. 

MELLÉKLETEK 



1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 

dokumentációja.

 
A Kis Székis tó szemben a képen az állattartó telep, jobbról olajfa liget. 

 
Mezei aszat 



 
Nyár közepén még csillog víz a tó közepén. 

 
Réti lednek. Keserű ize miatt a legelő állatok elkerülik. 

 

 



 
Előtérben mezei iringó, afehér virágok : cickafark, jobb oldalt a kék virágok: keserű 

pacsirtafű. Mindhárom virág régóta gyógynövényként is ismert. 

 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat. 


