
SÓSTÓ, HOMOKBÁNYA TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET 

A Sóstó nyugati oldalát a mocsaras Sárrét, a délit az Észak- Mezőföld homokos, löszös 

tájai, északról Székesfehérvár város határolja. A Sóstó területének legrégebbi említése 

1473-ból Istvánffytól ered.  Székesfehérvár melletti két legnagyobb mocsár a Sóstó és az 

Ingovány volt abban az időben. 
 

A Sóstó a Sárvíz mocsaraként alakult ki.  Nevét a vizéről kapta, mert sós volt annak 

ellenére, hogy a Sárvíz édes vize duzzasztotta. Dr. Brigelius Máté fizikus 1713-ban vizsgálta 

a Sóstó vizét, és megállapította, hogy alkálisót tartalmaz. 
 

A 19. században a Sóstó Székesfehérvár kedvelt pihenő- és kirándulóhelye volt.  Árnyas 

parkok, ligetek kínáltak a város lakóinak pihenési lehetőséget, a tavon csónakázni , télen 

pedig korcsolyázni lehetett. Módszeres fejlesztését az 1930-as években a „Sóstó Szépítő 

Egylet” vállalta fel. Az 1900-as évek első felében a gyógyhatású tó mellett élénk 

üdülőkultúra kezdett kifejlődni. 

 

A tavat és környékét a következő évtizedekben elhanyagolták, mivel 1913-tól szennyvizet 

vezettek a déli tórészbe. Miután a déli tórészt az északitól elválasztó gát több helyen 

átszakadt, erősen szennyeződött, az évtizedek során feltöltődött, elmocsarasodott az egész 

tó.  A II. világháború után a rohamos iparosítással, főleg az 1970-80-as években fokozatosan 

tovább pusztult. A csatornahálózat fejlesztésével a 90-es évektől fokozatosan csökkent a 

bevezetett szennyvíz mennyisége.  

 

A terület elhanyagoltsága miatti „lepusztulás” ugyanakkor egyben a természet általi 

visszahódítás is volt: számos védett orchidea (kosbor) faj lelte meg itt otthonát, a 

Lődomboknál pedig a fokozottan védett gyurgyalagok és védett partifecskék vertek tanyát. 

A terület mesterséges növénytelepítései „összenőttek” a természetes állapot 

visszaállításában résztvevő flórával. A zöld mozgalmak kitartó ténykedése nyomán a ’90-es 

évek elején a Homokbánya területe nyert országos védettséget. Miután a város 2000. 

március 27-én megszüntette a mechanikailag tisztított szennyvíz Sóstóba vezetését, helyi 

védetté nyilvánították a tó és környezete területét is. Utóbbinál vízimadarak élnek nagy 

számban nagyobb vízállások esetén. 

 A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Fejér Megyei Csoportjának tagjai 

1986-ban kezdték el a 92,7 hektáros Sóstó és a hozzá tartozó 121 hektáros Homokbánya 

területének botanikai és ornitológiai feltárását. Ennek eredményeként kapta meg 1990. 

novemberében az országos védettséget a Homokbánya „botanikai eldorádója”, a 

Lődombok, gyurgyalag és partifecske kolóniája, és a Vízmű véderdő kékvércse telepe (az 

utóbbi néhány éve hiányzik). 
 

A Sóstó és a hozzá tartozó Homokbánya kilenc védett növényfaj, valamint számos 

természetvédelmi szempontból jelentős gerinctelen és gerinces állatfaj élőhelye. 

A terület jelentős botanikai értéket képvisel. A felhagyott homokfelszínen és vizes gödreiben 

pionír – növényként kilenc orchideafaj települt be.  Egyik-másik védett növényfaj 

egyedszáma elérheti a több ezret. Az orchideák mellett további hat védett és mintegy tíz 
igen ritka növényfaj található a homokbánya területén. 

 
 
 
 

 



 

 

Védett növényei között megtalálható a békaponty, a gyíkpohár, a hússzínű ujjas kosbor, a 

poloskaszagú- és vitézkosbor, fehér madársisak, magyar szekfű, kék szamárkenyér, érdes 

csűdfű. 

                                          
Gyíkpohár                 Fehér madársisak         Kék szamárkenyér                Foltos ujjaskosbor                                       

 

A madártani vizsgálatok több mint hetven fészkelő faj jelenlétét bizonyították a Sóstó 

területén. Kiemelkedő jelentőségű a fokozottan védett cigányréce, a védett nyári lúd, a 

nagyobb testű védett fajok közül a szürke gém, a fokozottan védett vörös gém és törpegém, 

a fehér gólya, a kanalas gém, a nagy kócsag, a védett barna rétihéja és a vörös vércse. 
 

A csigák, pókok, rovarok, halak, hüllők, kétéltűek, lepkék, és bogarak világa ugyancsak 

igen értékes a Sóstó környékén. 

                      
      

              Cigányréce                                  Vörös vércse                                             

    Parti fecske  

                         
 Barna rétihéja                               Nagy kócsag                                            Kanalas gém 

 

A tanösvényt Székesfehérvár Megyei Jogú Város felkérésére Takács András Attila tervei 

alapján a Zsombék Természetkutató Egyesület 2000-től kezdte kialakítani a Sóstó 

Természetvédelmi Terület és a Székesfehérvári Homokbánya Természetvédelmi Terület 

értékeinek bemutatására. A művi létesítményeket a Vadex Zrt. építette, az „anyagiakat” az 
Alcoa Alapítvány több esetben támogatta, illetve az Önkormányzat Környezetvédelmi 

Bizottsága biztosította. A tanösvény teljes hossza mintegy 7 km, 20 információs táblával. 



 
 

 

Állomások: 

Özönnövények – Panoráma – Madár lesen – Na Túra Kódex – Keleti kapu (indító tábla) – 

Gombák a Sóstón – Nádgazdálkodás – Tájtörténet – Északi kapu (indító tábla) – Kiserdő – 

Mocsárrét – Belső-tó – Sztyeppe rétek – Láprétek – Lődombok – Székesfehérvári 

Homokbánya Természetvédelmi Terület – Sárkány-kúti erdő – Tanösvényünk története – 

Vízi gerinctelenek – Vesszőkosár, teknő, kópic – Kétéltűek és hüllők a Sóstón.  

 

A város szívében megtalálható természeti környezet - más városokkal összehasonlítva-  

ritka adottság. Benne a belső értéket felismerni és felelősen felhasználni páratlan lehetőség. 

A természetvédelmi terület mindenki által szabadon látogatható. Családoknak hétvégi 

programként, szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas, könnyen megközelíthető a 10-es, a 

11-es, 11A-s, a 15-ös és a 39-es helyi járatú buszokkal. 

A 10-es a Szedreskerti lakótelepről indul, leszállni a Temesvári utcai megállónál kell. Innen 

a Batthyány utcán elindulva a tanösvény nyugati kapuja 2-3 percnyi sétával elérhető. A 11-

es busz szintén a Szedreskertről indul. Leszállni a Segesvári utcánál kell. A nyugati kapu 

már a buszmegállóból látszik 

A 11A a Csapó utcától indul, leszállni szintén a Segesvári utcai megállónál kell. A 39-es a 

Vasútállomásról indul, leszállni a Segesvári utcánál kell. A tanösvény keleti kapuja 

megközelíthető a 15-ös busszal, amely a Csapó utcától indul és a Szárcsa utcánál, kell 

leszállni. 


