Javaslat a
„…Szekercés -szék…”
Települési Értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
……Horváth Mária. (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:
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
Szekercés -szék
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 Szekercés- szék Bugacpusztaháza ÉNY-i szélén az 54-es főúttól kb 2 km-re található.

3. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása
A Szekercés- szék morfológiai szempontból természetes állapotában lefolyástalan, zárt
tómedencének számít. A Kelő-ér táplálta, melynek ma is felismerhető a természetes medre.
A csatornázások előtt jó vízállapotú, stabil vízforgalmú térszín volt.
Sok madárnak ad fészkelési lehetőséget. Figyeltek itt meg nyári ludat, bölömbikát,
gólyatöcsöt. Túzok is fészkelt a partoldalban. Sok madár miatt ragadozó madarakat is lehet
látni szép számmal. Rétisas, egerészölyv, barna rétihéja.
De a 4 lábúak is szép számmal vannak a környéken. Róka, sakál vaddisznó, őzek ,
dámszarvas. A vaddisznó sajnos kártételre is hajlamos, ha a tó vízszintje nagyon lecsökken,
akkor dagonyázó helynek használja és nagyon feldurja a gyepet is.
A századforduló előtt a pusztai juhászok nyírás előtt mindig itt fürösztötték a nyájat.

.
4. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
. A Szekercés –szék egy Natura 2000 –es terület része. A Kiskunsági Nemzeti Parkon belül is
fokozottan védett, Bioszféra rezervátum magterület

5.

honlapok, multimédiás források)

7. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www.bugacpusztahaza.hu
III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális
dokumentációja

A Szekercés –szék tavasszal. Ekkor még víz borítja.

Mocsári nőszirom a partoldalban.

A Kelő-ér nyáron mikor csak a medre van és kora tavasszal mikor még vízzel telt.
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

