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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Összeállította: Kocsi Erika történész, megbízott szakértő

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név:
Levelezési cím:
Telefonszám:
e-mail cím.

Sipos Ibolya alpolgármester
4400 Tiszavasvári, Városháza tér. 4.
70-772-2612
ibolyasipos@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése:
„A Tiszavasvári Fehér-szik Természetvédelmi Terület”

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság

egészség és életmód

ipari és műszaki megoldások
X természeti környezet

turizmus

2. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
4440 Tiszavasvári, Természetvédelmi Terület: Tiszavasvári 021, 097/1, 097/4. ingatlan
nyilvántartási helyrajzi számon

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési

tájegységi

megyei

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

„A természet nem a vagyontárgyunk: úgy kell átadnunk gyermekeinknek, ahogy kaptuk.”
Oscar Wilde

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye történelmi, kulturális, néprajzi, tudományos és
természeti kincsekben igen gazdag városa Tiszavasvári, melynek idén alapult és működésbe
lépő Települési Értéktára a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi
XXX. törvény, azaz a hungarikum törvény alapján számtalan kategóriában dicsekedhet
azonosításra, a törvényi szempontrendszer szerinti dokumentálásra, valamint értéktári
besorolásra alkalmas helyi értékkel. Ezúttal a N 47° 57,548'szélesség, E 21° 25,351'hosszúság
és 90 méter magasság földrajzi koordinátákkal rendelkező és a Hortobágyi Nemzeti Park
igazgatósága által kezelt, 184,9 hektáron elnyúló és országos viszonylatban is
kuriózumnak számító, bámulatos szépségű Tiszavasvári Fehér-szik nevű Természetvédelmi
területet nemzeti értékké nyilvánítását kezdeményezi Tiszavasvári Város Önkormányzata
jelen javaslattételi tanulmány révén. A hivatalosan már 38 éve, azaz 1977-ben védetté
nyilvánított terület ugyanis megérdemli, hogy a Tiszavasvári Települési Értéktár 2. értékkézelő
ülésén a helyi értékek közé is felvételt nyerjen „Természeti környezet”kategóriában. A – a
költésidőn kívül – korlátozottan látogatható terület fekvését tekintve Tiszavasváritól keletre,
mintegy 4-5 kilométerre található, a Tiszavasvári-Nyíregyháza közötti 36-os főút mentén, s
annak keleti oldaláig nyúlik. A Tiszavasvári Fehérszik Magyarország legészakibb fekvésű
szikes tava. Jelentős szerepe van a madárvonulásban: gyülekezőhely és táplálkozó terület.
Vizének plankton-bősége főként a tengerszegélyekre jellemző parti madarak sajátos táplálék
igényét elégíti ki. 1977, azaz a védettsége óta csak engedéllyel látogatható, bár a 36-os főútról
a pihenőhelyen nagyon jól belátható.
A 2008-ban hatályba lépő 81/2007. (X. 18.) KvVM rendelet gondoskodott a folyamatos
védelméről, azaz a Tiszavasvári Fehér-szik Természetvédelmi Terület védettségének
fenntartásáról:
„Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007.
évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi
és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b)
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 4/1977. OTvH számú határozatával
védetté nyilvánított Tiszavasvári Fehér-szik természetvédelmi terület védettségét fenntartom.
2. § (1) A Tiszavasvári Fehér-szik természetvédelmi terület kiterjedése 184,9 ha, ingatlannyilvántartási helyrajzi számai Tiszavasvári 021, 097/1, 097/4.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006.
(XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.
3. § A védettség indoka és célja a területen található szikes tóhoz kapcsolódó természetes
szikes növénytársulásoknak (zsiókás, sziki kákás élőhelyek, szikpusztai gyep, vakszikfoltok) és
a területen élő jellegzetes sziki növény- és állatfajoknak a megőrzése, valamint a gazdag
madárvilág zavartalanságának biztosítása.
4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság.
5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.”
A Fehér-szik egy lefolyástalan területű, homokos löszben kialakult korróziós völgyben
helyezkedik el, minden oldalról alacsony dombokkal határolva. A jelleg meghatározása
kapcsán nagyon lényeges kiemelni, hogy mind a korai térképlapok, mind a levéltári
adatok, mind pedig a helyszíni vizsgálatok bizonyítják, hogy a Fehér-szik ősszikes ősszikes
terület a Szikes-tóhoz kapcsolódó természetes növénytársulásokkal és a szikesekre jellemző
növény- és állatfajokkal, s különösen gazdag és rendkívüli madárvilággal. A terület egy
speciális lepusztulással, homokos löszben kialakult korróziós völgyben helyezkedik el.
Lefolyástalan terület, melyet minden oldalról alacsony dombok határolnak. A mintegy 100
hektáros szikes tavat a csapadék és a talajvíz táplálja. Vize tipikusan szikes víz, magas
szódatartalommal. Korábban periodikusan, általában 5 évenként száraz és nedves szakaszok
váltogatták egymást. Ezek során a tó egyáltalán nem, vagy minden nyár végére kiszáradt. A
terület szikesedési folyamata a megemelkedett talajvíz miatt indult meg egykor. A víz állandó
ingadozása mozgásban tartotta a szikesedési folyamatot, megakadályozta az élőhely
„leegyszerűsödését”. Jellegzetessége, hogy a területet folyó nem, csak csapadék és talajvíz
táplálja, emiatt az időjárás függvényében szinte minden nyárvégén kiszárad, a tó vize
tehát tipikusan szikes, magas szódatartalommal.
Fehér-szikünk kialakulásának története kapcsán elmondható, hogy már az 1781-89-ben
készült katonai térképen is, mint mocsár szerepel ez a homokos löszbe mélyült völgyben
elhelyezkedő lefolyástalan, minden oldalról "dombokkal" határolt terület. Geológiai
szempontból nézve újkori képződmény. Hidrobiológiai jelentőségére Daday Jenő planktonmintái alapján - már a múlt század elején felhívta a szakemberek figyelmét. A tó
vízháztartása lefolyástalansága miatt teljesen időjárás-függő. Kialakulása, ami feltehetően a
posztglaciális időszak klímájára esik, jóval alacsonyabb vízviszonyokat feltételez. Az akkor
létrejött medencékben a szikesedés a később megemelkedett talajvíz miatt indult meg. Talaja a
felszíntől karbonátos, kérges réti szolonyec, nagy szódatartalommal. A tó kiszáradásakor a
szóda a felszínen kiválik, "kivirágzik". A helybeliek a sziksót évszázadokon keresztül
gyűjtötték, sőt a XVIII. században szódagyárat is építettek itt. A mintegy 100 hektáros szikes
tavat a csapadékvíz és a talajvíz táplálja. Korábban a víz mozgása az éghajlati
adottságoknak megfelelően a nedves és száraz időszakok változását követte. Néhány
évenként teljesen kiszáradt, s nyár végére általában a tómeder legmélyebb részére húzódott
vissza a víz. A vízszint állandó ingadozása mozgásban tartotta a szikesedési folyamatokat,
megakadályozta az élőhelyek homogenizálódását. A 60-as évek közepén végrehajtott
belvízrendezés megzavarta a tó vízháztartását, s 1976 óta az összegyűjtött belvizeket a tóba
vezették, ami a kiszáradások elmaradásával járt. A kedvezőtlen szukcessziós folyamatok miatt
erre a jövőben nincs lehetőség.

Növényvilága sajátos: a Szikes-tó partjának nagy részét nádas- és gyékényes társulás
borítja. A sziktó eredeti növényzetét adó „zsiókás”, sziki kákás élőhelyek mára már kisebb
területekre szorultak vissza. A legtöbbször szárazon álló területek nagy részét pedig
szikpusztai gyep fedi. Jellegzetes sziki növény a fehér tippan, hernyópázsit, sziki mézpázsit,
melyek az időszakosan vízzel borított területeken élnek. A területen ma is megtalálható vakszik
foltok körül só tűrő növények tenyésznek, ilyenek a sziksófű, réti peremisz, bárányparéj is. A
szikes tófenék egykor jellemző növénye volt a sziki ballagófű és a bajuszfű, melyek ma már
csak az aszályos években jelennek meg itt. A magasabb, nagyrészt száraz területeken mozaikos
növénytársulások alakultak ki. A Fehér-szik északi részén ürmös szikespuszta-gyep
található, jellegzetes növényeivel, mint a sziki üröm, vörös nadrág csenkesz, vagy a
közönséges cickafark és a szarvas kelep. A területet ma a nád uralja. Kiterjedt állományai
között a Széleslevelű és Keskenylevelű gyékény jól elkülönülő foltokat alkot. A korábban olyan
jellegzetes szikestófenék-vegetációja Bajuszfű és a Sziki ballagófű ma már csak az aszályos
években jelenik meg. A védett terület északi részén amit csak időszakosan borít víz,
hernyópázsitos sziki rétek alakultak ki. Jellegzetes fajai: Fehét tippan és a Hernyópázsit. A
rosszabb minőségű, szódás nedves szikfokon pedig a Sziki mézpázsit borítja a felszínt. A
magasabb, zömében száraz területeken mozaik komplexet találunk, ahol az egyes
növénytársulások a szik mikro-domborzatához igazodnak. Az északi részen az ürmös szikes
pusztagyep terül el jellegzetes növényeivel, a Sziki ürömmel és a Vörösnadrág csenkesszel.
Ezek mellett Közönséges cickafark és Szarvaskerep is előfordul. A vaksziken a
Bárányparély hoz létre sajátos állományt.
Állatvilága szintén érdekes, s a terület igazi értékét a szikes tó élőhelyeinek
változatossága mellett madárvilága adja. A felmérések 41 madárfaj fészkelését
bizonyították, s a vízszint megemelése óta mind a faj- mind az egyedszám gyarapodott,
ugyanakkor a szikes tavak ritka fajai megritkultak, eltűntek. Tavasszal még alig olvad el
a jég, már megjelenik a tavasz első hírnöke, a bíbic. A jó idő beálltával egyre több madár
keresi fel a tavat. Százával jönnek récefélék, vadludak, darvak és parti madarak pihenőhelyet,
táplálékot keresve, hogy azután pár nap múlva felerősödve folytathassák útjukat fészkelő
helyeik felé. Azonban nem mindenki vonul el. Marad például a bíbic vagy a piros lábú cankó.
A tó nyugati szélén álló megfigyelőtoronyból tanulmányozható a búbos vöcsök és a kis vöcsök,
míg a nádasokból a bölömbika mély, búgó hangja hallható. Leggyakrabban és legnagyobb
számban a szárcsa és a vízityúk kerül szemünk elé. A szárazra került vakszik foltok alkalmi
fészkelője a gulipán. Fészkelő ragadozó madarai közül kiemelhetjük a barna rétihéját.
Énekesei között gyakori a nádi sármány, míg a gyékényfoltokban a barkós cinege telepedett
meg. Nyár végén nagy csoportokban táplálkozik itt a kanalas gém, a kis kócsag vagy a szürke
gém. Őszi vonuláskor a fehér és alkalmanként a fekete gólyák kisebb-nagyobb csapatai jelennek
meg. Októberben a tőkés récék és a csörgő récék, később a vetési ludak és a nagy lilikek jelennek
meg tömegesen. A terület gazdag madárvilága különösen a madárvonulásokkor szembetűnő,
hiszen ilyenkor a tavat és annak környékét vízimadarak sok ezres serege keresi fel hosszabbrövidebb időre pihenés céljából, de sokszínű az itt fészkelő madárvilág is. A nyár végén
rendszeresen jelenik meg itt a piros lábú cankó, a törpegém, pocgém, szürke gém, kanalas gém,
bacskó, a kis kócsag. Itt gyülekeznek a gólyák is, még a ritka fekete gólya is feltűnik néha. A
tavon megjelennek a récék is; köztük a barátréce, böjti réce, cigányréce is. A Fehér-sziken
fészkel a gulipán, a széki lile, bíbic, a feketenyakú vöcsök, búbos vöcsök, kis vöcsök, a
bölömbika is. A tó szélén elszaporodott nádasokban megtelepedtek a nádi világ énekesmadarai
is: a nádirigó, nádi tücsökmadár, a foltos nádiposzáta, cserregő nádiposzáta, s a gyékény
megtelepedésével fészkelő helyet talált itt a barkóscinege is.

A magas füvű parti területeken gyakran találhatunk növényekre kötött, gömbölyű,
fűből készült fészkeket. Ezeket egyik legkisebb emlősünk a Törpeegér készíti. Az
Amerikából származó Pézsmapocok várait is lépten-nyomon felfedezhetjük. A puha parti
sárban gyakran megfigyelhetjük a Róka és a Borz nyomait, mégpedig a tópart puha
sarában gyakran találkozhatunk a Vörös Róka vagy a borz lábnyomaival, míg a mocsári
növényzet határán a vízből kiemelkedő, vízinövényekből összehordott várra, a
pézsmapocok építményére lelhetünk. A terület költési időben csak engedéllyel, költési
időn kívül szabadon látogatható. Az állandóan magas víz, a rejtőzködést lehetővé tevő
növényzet feltűnő változást okozott az állatvilág összetételében. A halak közül a Veres
szárnyú koncér, a Ponty, a Sügér és a Csuka érdemel említést. A halak elszaporodása a
velük táplálkozó vízimadarak megjelenéséhez vezetett. A kétéltűeket a Vöröshasú unka, a
Kecskebéka és a Mocsári béka képviseli. A hüllők közül a száraz, füves partokon Fürge
gyíkkal és Vízisiklóval találkozhatunk.
A védetté nyilvánítás, a nyugalom biztosítása óta feltűnő az a változás, amely a terület
madárvilágában is észlelhető. Éppen ezért vigyáznunk kell rá, nehogy tönkretegyük. Annál
is inkább, mert itt még viszonylag eredeti formában tanulmányozhatók azok a folyamatok,
amelyek a szikes területeken zajlanak, ezért többszörösen is felbecsülhetetlen természeti érték
mind helyi, mind megyei, mind tudományos és országos szempontból e terület.
Tiszavasvári Város Önkormányzata ezért is döntött úgy, hogy az európai törvényalkotási
kultúrában is teljesen egyedülállónak számító, mindössze 3 éves nemzeti törvény jegyében
is méltatja és a helyi értékek közé történő besorolással is megtiszteli és megőrzi a hozzá
kapcsolódó információkkal az utókor számára a természet e különleges csodáját, mely
Tiszavasvárit ajándékozta meg szépségével és egyedi, szintén különleges és óvandó
élővilágával.
A természet által az emberek számára „ajándékba adott” természeti csodák változatlan
megőrzése, amint arra a fenti mottó is utal minden kor alapvető kötelessége, mint arra a magyar
nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, azaz a hungarikum
törvény szempontrendszerét követő és alapul használó javaslattételi tanulmány is törekszik a
dokumentáció fenti törvény által elvárt szabályait betartva. Természetesen a település és ezáltal
nemzeti értékké nyilvánítás ténye önmagában nem ad az eddiginél nagyobb védettséget a
területnek. Ugyanakkor a törvényi védjegy különleges ereje által, s összekapcsolva e természeti
kincset a többi, már értéktári besorolást nyert helyi vagy megyei, akár országos értéktári
szinten lévő értékkel, szellemi, történelmi, néprajzi vagy egyéb természeti értékkel, mint pl. a
szintén különleges helyi gyógyvíz, mindenképp komoly alapját szolgálhatja az így kialakult
értékzóna speciális és védett természeti elemeként a Fehér-szik is a nemzeti értékalapú és
jövőben kiformálódó lehetséges programturizmusnak.
A fenti megközelítésben pedig dicséretes a Tiszavasvári Városi Önkormányzat azon
törekvése, miszerint Települési Értéktára rendszeres, átgondolt és szisztematikus
működtetésével igyekszik a törvény által biztosított kategóriák mindegyikébe illő helyi elemet
megtalálni és besorolni a megfelelő szempontok alapján és formában. Városunk valóban
gazdag a különféle értékek vonatkozásában és a természeti környezet kategóriában már a
helyi gyógyvíz és az erre épül Szentmihályi Gyógyfürdő mellett immár a 2. természeti kincs
erejű és jellegű értéket sorolja be és ajánlja tovább Bizottsága vélhető pozitív döntése után
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár szintén színes és a megye természeti kincseit is
komolyan méltató értékhálójába.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Tiszavasvári Szabolcs-Szatmár-Bereg „sok értékarcú” városaként igyekszik minden
megnyilvánulásában és alapos figyelemmel megragadni azokat a megjelenési formákat,
hagyományos, avagy modern formanyelvű nyilvános rendezvényeket, felületeket, amelyek a
város és ezáltal e szép megye hírnevét is öregbítik. A magyar nemzeti értékekről és
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, azaz a hungarikum törvény pedig egy olyan
felületetet adó „kulturális erőtér”, mely lehetőséget biztosít arra, hogy a magyarság múltját és
értékeit idéző, egyedi teljesítménynek számító, egy-egy térség lakóinak mentális jó közérzetét
és egyben az országimázst emelő egyéni vagy közösségi teljesítmények, néprajzi, történelmi
vagy természeti kincsek nemzeti értékké nyilvánítva dokumentálódjanak az utódgenerációk
számára.
Ennek „a magyar nemzet egységétől”vezérelt 2012. évi XXX. törvénynek, azaz a hungarikum
törvénynek szellemiségének jegyében készítette el és nyújtotta be Tiszavasvári Város
Önkormányzata jelen javaslattételi tanulmányát fiatal, ám aktívan működő Települési
Értéktárának Bizottságához. A magyar nemzeti értékek és hungarikumok olyan kincsek,
amelyek ezer szállal kötődnek tájainkhoz, történelmünkhöz, társadalmunkhoz, termelési
kultúránkhoz, melyekhez mi, a magyar nemzetet alkotók is ezer szállal kötődünk. Ez a
beágyazódottság teszi őket alkalmassá arra, hogy a magyarság szimbólumaivá, azonosító
jegyeivé váljanak, s helyi szinten a Fehér-szik Természetvédelmi Terület térségünk egy
különleges emblémája, jelképes azonosítója is lehet, ezért e törvényi védjegy által is méltatandó
érték. A természet szerelmeseinek egyik közkedvelt túracélpontja, s a város idegenforgalmi
vonzerejének egyik értékes eleme is egyben.
Büszkék vagyunk arra, hogy Tiszavasvári változatos értékeinek tára roppant színes és gazdag,
hiszen a hungarikum törvény által felállított kategóriák szinte mindegyikében fel tud mutatni
védendő és besorolandó értékeket. S mivel a piramisszerűen szinteződő magyar nemzeti
értékpiramis csúcsán, azaz a Hungarikumok Gyűjteményében is mindössze egyetlen érték került
még a „Természeti környezet” kategóriában besorolásra (az Aggteleki-karszt és a Szlovákkarszt barlangjai), ezért Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Települési Értéktár munkáját
dinamizáló szakemberek és Sipos Ibolya alpolgármester asszony, a Települési Értéktár
Bizottság elnökének témabeli javaslata alapján született meg e tanulmány. Mégpedig abból a
célból, hogy ez a – még magasabb értékszinten is – kevésbé preferált és hazánk természeti
kincseinek gazdag sorához viszonyítva kevés értéket azonosító kategória is gazdagodjon
a települési értékké nyilvánítás után magasabb, megyei szinten is ezzel a különleges
természeti kinccsel, mely nem csupán városunk, hanem megyénk és az ország egy
különlegesen szép és óvandó, még generációkon keresztül megvédendő büszkesége.
A fentiek szellemében kéri jelen javaslattételi tanulmány benyújtójaként a Tiszavasvári
Városi Önkormányzat a Tiszavasvári fehér-szik Természetvédelmi Terület települési értékké
nyilvánítását, majd a pozitív határozat után annak továbbajánlását a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Értéktár elé.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):

1. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának tájékoztatója.
2. MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Levéltárának vonatkozó iratanyaga
3. http://kirandulastervezo.hu/celpont/tiszavasvari/feher-szik-osszikes
4. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700081.KVV
5. www.vendegvaro.hu/Feher-szik-Tiszavasvari
6. www.szabolcsinfo.hu/zoldpont/feherszik.html

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: http://www.hnp.hu/hu/szervezetiegyseg/termeszetvedelem/oldal/tiszavasvari-feherszik-tt

III.
MELLÉKLETEK
1.

Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja:

(Településünk természetvédelmi gyöngyszeme, háttérben a Tokaji-hegy is látható.)

(Tiszavasvári Fehér-szik nevű természeti csodája szárazon /felső kép/ és vizesen /alsó kép/ is
csodálatos.)

(A Tiszavasvári fehér-szik, mint hivatalos Természetvédelmi Terület)

(Feketanyakú Vöcsök, a Fehér-szik állatvilágának egyik különleges képviselője.)

(Gulipán, mely szintén egyedi madár és itt van az élőhelye.)

(Fekete gólyák is előfordulnak néha a területen.)

(Nádi rigó és a fészke is kedves látványa a Fehér-szik állatvilágának.)

(Réti peremisz: a vak szikfoltok körüli egyik jellegzetes sótűrő növény.)

(Sziki őszirózsa, mely gyönyörű növényritkaság, s szintén itt látható.)

(Gyékény, mely kiterjed állományú, jól elkülöníthető foltokat képez a területen.)

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:

