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I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Ádám László
Levelezési cím: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 1.
Telefonszám: 06-70-32-80-517
E-mail cím: pusztaszabolcsi.hagyomany@gmail.com
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
Gyurgyalag telep Felsőcikolán
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód
 ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség
X természeti környezet
 turizmus és vendéglátás

 épített környezet
 sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Pusztaszabolcs, Felsőcikola
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési
 tájegységi
 megyei

 külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
Gyurgyalag telep Felsőcikolán
A gyurgyalag (Merops apiaster) csodálatos színvilágú, fokozottan védett madár. Két
helyen is előfordul városunk határában. A fészkét löszfalak mélyére építi. Ezért, ahol ilyet
talál, kis réttel a közelében, ahol lepkéket és méhecskéket is lehet fogni, máris odaköltözik.
Ennek a méhészek nem nagyon örülnek, mivel a méhek számát, főleg hideg időben, igencsak
megtizedelik.
Májusban a gyurgyalagok prüttyögésétől hangosak a pusztaszabolcsi rétek és a
Cikolai-tavak mentén lévő löszfalak. A tórendszer déli partját szegélyező löszfal a védett
gyurgyalag madár országosan egyedülálló fészek kolóniáját rejti.
Amikor megkezdődik a párzás, a szorgalmas madárkák elkezdik vájni másfél méteres
költőüregüket a falba. Ezekbe a költőüregekbe rakják le tojásaikat. Húsz napos kötési idő után
kikelnek a fiókák, amelyeket szorgalmasan etetnek. A fiatalok kirepülése után szeptember
környékén indulnak 2500 -10 000 km-es útjukra Afrikába, telelni.

Óvnunk, védenünk kell ezeket a löszfalakat, főleg fészkelési időben. Ilyenkor semmilyen
munkát nem szabad végezni ezeken a környékeken, amely zavarhatja a madarakat, esetleg
tönkreteszi a fészküket.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Különleges életmódú madárról van szó, mely a szép látványt okozó küllemétől függetlenül is
fokozottan védett. 2013-ban az év madarának választották. Mivel az ország bármely részén
nem találkozhatunk velük, csak a megfelelő löszfallal bíró területeken, így joggal kerül az
értéktárba. Felsőcikola ideális helyet biztosít a telet távoltöltő gyurgyalagok számára, ezért is
sorolhatók Pusztaszabolcs értékei közé. A ritkaság emeli egy adott különlegesség értékét, így
ezekre igazi kincsként kell tekinteni, melyeknek értékét tovább fokozza, hogy nem ember
alkotta tárgyak, hanem sok színben pompázó madarak, tehát élőlények.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források): 8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

A csodálkozó, de színpompás gyurgyalag (Fotó: Kovács Lajos)

audiovizuális-

A „költözés” előtti pillanatok… Indulásra készen (Fotó: Kovács Lajos)
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
Nyilatkozat
Nyilatkozom, hogy a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány
számára az átadott fényképek és leírás felhasználásához hozzájárulok.
Pusztaszabolcs, 2014. június 23.
..................................................................
Kovács Lajos

