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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. 

Telefonszám76 850-076 

E-mail cím: ertektar@bugacpusztahaza.hu 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése 

 

                         Gubacsi tó 

 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

 agrár- és élelmiszergazdaság  

 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 északi határán , a lakott területek mögött. A tavat ketté szeli Bugacpusztaháza és 

Jakabszállás igazgatási határa. 

 

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

leírása 

A Gubacsi tó  a Kiskunsági Nemzeti Park területén kívül található, melyet a 

természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. tv véd, művelésváltás nem lehetséges. 

Az egykori szikes tavat lakatlan mező-és erdőgazdasági területek övezik. 

A sziksónak és a sziksós iszapnak több hasznos tulajdonsága is van, amely emberi 

hasznosításukat tette lehetővé. Egykor ( még a múlt század elején is) a lakosság a tómeder 

alján  kivált sziksót összesöpörte és lúgosító hatását felhasználta, mosószerként alkalmazta.  

Mára  a tó fenekét benőtte a szikes rétekre jellemző fűfélék tömege, de a tavalyi csapadékos 

időjárásnak köszönhetően újra víz borítja  a területet. 

4. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

A Kárpát –medence különleges szikes életközösségei megőrzésének ökológiai, tudományos, 

természetvédelmi és tájképi értékein túl gazdasági és társadalmi jelentősége is van. A szikes 

élőhelyek a táj természetes vízgyűjtő és vízraktározó helyei . 

 A szikes gyepek hagyományos hasznosítási formái közé tartozott a legeltetésen túl a 

gyógynövények gyűjtése is. A sziki ürümtől a cickafark fajokon át a lándzsás útifűig sok 



növényfajnak élnek állományai a befüvesedett tavakon, amelyekre fel lehetne építeni egy 

gondosan megtervezett gyógynövény hasznosítási rendszert. 

 

5.   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 Gubacsi –tó műhold képe. Balról erdő határolja, jobbról mezőgazdasági út, délről 

pedig szántók. 



 
A Gubacsi-tó nyáron , mikor már nincs felszínén víz.  

 

 

 
 

Só tűrő füvek és virágok. 



 
Cickafark 

 

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 


