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Szajol, 2022.05.02

I.

A JAVASLATTEVO ADATAI

l . A javaslatot benyújtó (személy lintézménylszęrvęzetlvállalkozás) neve: Kerékjáľtó Tibor

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattaľtó személy aďatai:

Név:Keľékjártó Tiboľ

Levelezési cím: 5081 Szajol, József AttilaiÍ.2

Telefonszám : 5 6 l 446 -047

E-mai l cím : konyvt ar @szaj o|.hu

il.
A NEMZETI ERTEK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Szajol vízi maďarai

2. A' nemzetĺ érték szakterületenkénti kategóľiák szerĺntĺ besoľolása

agrćlr- és élelmiszergazdaság egészség és életmód épített kornyezet

ipaľi és múszaki megoldások kulturális ĺiľökség sport

természeti ktiľnyezet tuľizmm

3. A nemzęti érték fellelhetőségének helye: Tisza folyó és a holt_ágak Szajoli szakasza

ą. prtektaľ me gnevezése, amelyb e a ĺtemzeti éľték felvételét kezdeményezik
telepiilésĺ tájegység megyei külhoni magyarság

5. A nemzeti érték ľövid, sziiveges bemutatása, egyedi jellemzőĺnek és ttirténetének leíľása

Tisza folyó és ahozzátartoző holt ágak éIővilága nem csak a jól ismeľt vagy ritka esetleg védett halfajokból

á1l' Ide tartoznak ľovarok például a tlszavirág. Ezen kívül a vízi madarak is. A Tisza-tavi mađtrrezęrvátum

szigoľúan védett természeti éľték, amelyet felvęttek a nemzetközileg elismertvízimadáľ-élőhelyek sorába és

része az UNESCO által adományozctt Világorolrség része-címet elnyert Hortobágyi Nemzeti Parknak. Az

ott fellehető madáľfajok egy komoly része a Tisza szajoli szakasztľĺ és a hozzá tartoző holt ágakban is

fellelhető. Számos madárfaj telepedeí le. Ezen kívĺil a vonuló madár fajoknak is állomásávávált a szajoli



vízi tęľület. Szajolban fellelhető vag' felbukkanó maďár fajok például.: szüľke gém, bakcsó' koľmoľán,

jégmadár, nagy kócsag, nádi tücsokrradár' búbos vöcsĺĺk, gólyatöcs, sáľga billegető, vöľös gém, nádi ľigó,

fehér és fekete gőlya,tőkés réce, bíbic, halászsas' bütykös hattyú.

6. Indoklás az óľtéktńrba történő felvétel mellett

A megťrgyelt madaľak között sok a védett vagy fokozottan védett madtrfaj. Településtink fontos tészę a

Tisza és a hozzá tartozó holtágak: _gy a hozzá lĺĺrrtoző vízi madarak is telepiilésiink ťontos éľtékei. A
madarak bemutatását és megismeľését is megkönnyíti azÉttéktáľba történő felvétel.

7. A, nemzeti óľtékkel kapcsolatos ĺnformáciĺót megielenítő foľľások lĺstája (bĺbliogľáfia, honlapok,

multĺmédĺás források)

iwww.tiszatoelovila

Tiszai Madarak l Tiszai Pihenés (tiszaipihenes.hu)

ilI.
MELLEKLETEK

l. sZ. melléklet: Az éľtéktfuba felvételľe javasolt nemzeti éľték fényképe vagy auđiovizuális
dokumentációja

Csatolva! 18 db fenykép
2. sz. melléklet: A Htv'1 $ (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsíthető dokumentumok

Csatolva! 1 db
3. sz. melléklet: A javaslathoz csatolt saját készítésrĺ fényképek és filmek feIhasználásáľa vonatkozó

ho zzáj tľulő nyilatkozat
Csatolva! I db


