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Javaslat a 

„Bugaci nőszőfű” 

 [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: 

                                                             Manga Aranka ...................................... (név) 

  .......................................................................................... (aláírás) 

                             Bugacpusztaháza,2015.01.31. ..........................(település, dátum) 

(P. H.) 

                                 

                                                                                          Települési Értéktár Bugacpusztaháza 



 

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

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

     Manga Aranka 

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

Név: Manga Aranka 

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

Telefonszám: + 36 30 655 3290 

E-mail cím: ertektar.bugacpusztahaza.hu 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése: Bugaci nőszőfű 

 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 

  - és élelmiszergazdaság   

     

      

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 

Bugacpusztai homoki fehérnyárasok, telepített nyárasok , tölgyesek. 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 

      

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:   

Új növényt fedeztek fel Bugacon. A növényt magyar kutatók fedezték föl és egy bécsi 

szakemberhez küldték el meghatározásra. Karl Robatch tisztázta teljes bizonyossággal, 

hogy újonnan fölfedezett, a tudomány számára teljesen ismeretlen fajról van szó. Ő adott 

az új orchideának új tudományos latin nevet, amelynek második tagja, a fajnév 

„bugacensis”, azaz a bugaci lett. A bugaci nőszőfű -Epipactis bugacensis- az orchidea 

félék családjába tartozó, Duna-Tiszaközi homokos erdeiben élő, évelő növény.  

Magyarországon 1996 óta védett növény. 



  
 

A növény jellemzői: 

 15-35 (60) cm magas évelõ.  

 A bugaci nőszőfű virágai nem túl feltűnőek, zöldes-rózsaszínek, 

virágainak szerkezete pontosan ugyanolyan, mint a trópusok orchidea 

virágcsodáié.  

 A felálló hajtásai magányosak vagy ritkán többesével állnak. A virágzat a 

lazától egészen a sűrű tömött füzérig változhat.  

 Természetvédelmi értéke 250.000 Ft. 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:  Ez kis növény hozzájárul a természeti 

területek, ökológiai  rendszerek, az embert körülvevő környezet fenntartásához.  

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források):   www.mme.hu ; www.termeszetvedelem.hu;  

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:  www.bugacpusztahaz.hu 

 

III. MELLÉKLETEK   

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja 

        

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 

 

http://www.mme.hu/
http://www.termeszetvedelem.hu/

