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GYEPGAZDALKODAS A HORTOBAGYON
Gencsi Zoltan
Bevezetes
A magyar Aifoid5n az egyik legregebbi es IegOsibb allattartasi forma a hortobagyi
pasztorkodas.
A hortobagyi
evszazadok Ota a szifaj pasztorkodas kapott Wet,
csak szaporuAatVzl szolgalt. A XVIII. szazad vegere elkesziiltek az
ahol
elso legeltetesi szabalyzatok, es a kbvetkez6 evszazadokban egyre tobb jOszagot es
viragz6 pasztore1etet talalunk a Hortobagyon. Ekkor keletkeztek es terebilyesedtek a
maig agazb pasztordinasztiale:"A Osi alapokon nyugvO, szaudokon keresztiii fejlado
pasztoreletnek kisugarzasa volt a Tiszantulon keresztai az, egesz magyar Alfold
pasztorkodasara.
E tajr61 Ecsedi Istvan 1914-ben csodalatosan fogalmazta meg: „A termeszettol
allattcnyesztesre rendelve".
Sajnos az els5 vilaghabork kiivet15en feleroskidtek a magyar Alfold (es ezen beltil a
Hortobigy) intenthebb hasznastAsit. sz<A- galmazo javaslatok, amelytk wiegvaaosulAsit
a szocializmus „.alclasos" evtizedei nem kis nn6rtekben - segftettek. E korszakban az
osgyepek terbere novekedett a szaritek halastavak, rizskildek, OntOzott legel6k, erdok
aranya. A pQlitika altal erOsen tamogatott korszak megsztintevel viagossa valt, hogy
sajnos nem csak a k6zgazdas6gi ertelemben veszteseges fOldbasznalatrol beszelhettink.
Ma mar lathat6, hogy kovetkezrnenyek
nern lehet szernbeszegtilni a termeszet
erejevel. A tajnak nemcsak szandeka, harem akarata is a legelor
A tdjrehabilitgeids munkalatok azon kiviil, bogy koltsegesek rendkiviil hosszt1 ideig
(akar tobb evtizedig is) elhtiz6dhatnak.

Mi a helyzet napjainkban a Hortobagyon?
A Hortobagyi Nemzeti Park legeioit kozel kilencezcr marha, Otvenezer jub negyszaz 16
es kets7.7 bivaly jarja .Az
evek allatletsaima a marha feleknel jelentosen
novekedett, mig a 16- es juhfeleknel csdkkent, AHortobagyi Nemzeti Parkhoz kerplt
legelok fenntartasahoz elengedhetetlentll szlikseges a legelo-tapos6-tragyaz6 allat,
Azonban a tajleptekG nagysagrendet elero Otvenezer liektbrnyi gyep fenntartisaban —
esszertien — a marhafelek kapjak a legnagyobb szercpet.
,

A jOszagok es pasztoraik huszonket teIepUlesrol — Bagota, Balmaziljvaros, Bodaszolo,
Debrecen-Kismac 5, Gdrbehaza, Hajchibeszormeny, Hajdtidorog, Flajahadhaz,
Hajthiszoboszlo, Hortobagy, Kunrnadaras, Nadudvar, Nagyhegyes, Nagyivan, Ghat,
Piispokladany, Tiszacsege, Tiszaigar, Tiszaors, fijfehert6, Ujszentmargita e'rkeznek
tavasszal a hortobagyi legelokre.
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Orvenddes, hogy a may eletformakkal osabilva fojtogata kbrnyezet dacara, itt tobb mint
ketszaz pasztor foglalkozik legeltetessel.
Joszagallornanyaval e hatvanfos pasztorsag,Avai kalorileges feladatokat tat el a
Jjortobagyi TelTneszetvedelmi es GenmegOrzo KOzhasznii Tarsasag_ A Kht_ 1994.
aprilis elsejevelalakult, tuiajdonosa a Kornyezetvedeltni Min i szteriarri,
A Kozhasznii TArsasa-g termeszetvedelmi fenntartAsi megoillapodas kereteben regi
magyar haziallatokkal legeltet a Hortobagyi Nemzeti Park gyeptertileteibol 12,000
hektart es 2.300 hektar szantoterilleten ijkolOgiai gazdalkoda8t folytat. A megallapodas
2000. ••prilAban szilietett_ Reszietesfn szabalyozza rnely teriileteka milyen
AllatfajtavaI ea letszammal lehet hasznositani. Rogziti a kaszala es a visszagyepesitEsre
ftelt szantok kiterjedeset.
A Kozhaszral Tarsasagnak az Alapita Altai meghatarozott feladata, hogy a Tdrsasag oly
merte- ku uzleti tevekenyseget folytasson, arni a gyenge jovedeletntermele kepessegf.1
terseg ellenere - minel kevosehb koltsegvet6si juttatassal
lehetOve teszi az &am
talpon triaradAst, ugyanakkor gondoskodjon a terrneszetvedelmi kezelsr151, fejlessze a
genba& AliatAllomanyi, fel a mfiernlekeket, a lakitson kj a ter,m6q7avedelernmel
harmonizalo gazdalkodasi rnoidOt.

A
az alapftisa ota jelentosen fejlesztette a geabanki giiataliontAnyt, s az altala
fenntartott rnezagazdasagi miivelesa tbldtertileteken kialakitoua a termeszetvedelemmel
harmonizaki okologiai - gazdalkodasi madot. A fejlesztesek eredrnenyekent a KITT
tulajdonaban van a magyar termeszetvddelem gdnbanki allatAllornanyAnak tobb mint
60% a, arnely 2500 db sziirke marhat, 2000 db radca juhot, 100 db bivalyt, 70 db
noniusz ibrzskancat, 300 db mangalica sertesi jelent
A Hortobagyi KM. 1994-ben 400 rnagyar sztirke tehennei rendelkezett. Napjainkra a
tehenek szarna tobb mint 840 db es az Allornany osszletszama eleri a 2500 db-ot, a
magyar sziirke guiya az 01 -6E4 elsd szkna tdrzs-tenyeszctenek szknit. Kijelait
bikanevelo telepkent, rninden iv olctOberdben sztirkebikak arveresenek ad helyszint,
-

Az elmUk evekben a Kht, tab mint 300 igazolt szarrnazAsfi Uszifiboriti es vembes
valamirit tobb tucat tenydszbika eriekesitesevel segitette az ofstag ma's nemzeti
parkjaiban uj tenyeszetek kialalculasat,
A szLirkemarha tortenetenek alakulasaban mindig meghataroza szerepe
Hartobdgyrtak, ezerE a Tarsade letretiona a fajta Ortenetet bernatato allando

volt

A genbanki allatallorniny tninosegi 4s merinyisegi fejlesztese Osszhangban van a
Hortobdgyi Nemzeti Park Igazgatdsaga Mal megfogalmazott iegeltetesi elvekkel, A
TArsasag Altai legeltetett teriiletek a nemzeti park teruletenek csupan az egy nyolcadat
teszik ki (Kis es Nagykecskes - Kungyorgy Tunyogi - Papegyhaza - Sarkanykunyho
- Mata - Tornyidomb Golytelek Andastelek), azonban a legelo inarha Allornanyanak
tobb mint egy negyedet adja_
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Mivel lehet segiteni az aliatletszarn noveilisk a Hortobagyon?
A nemzeti park teralete valjon az erzckeny terrneszeti tertiletek (E'TT) rniatateriileteve.
Tarnagassa a term6szetvedelern az Okologiai gazdalkodas LiteIjesed6set, az okszeril
villanypasztor rendszerek kiepiiieset, szantok-kaszniiik bevonasaval a lezeloallat
leLszarnanak nOvekedes6t. A gazdalkodd szervezetA kozott alakuljon ki termel6si es
ertekesitesi egyiit-tmilkOdes-integraci6.
A fentieken ttilmenben valtoznia kell hazankban a „vid6ki eIet" megitelesen is. A vicleki
tersegek tObbek, mint termetesi szinterek. Itt olyan termeszetgazdalkodasi (karnyezeti)
feIaclatok teljesiii(het)nek az elelmiszer „termelese" rnelIett, amelyek nom importalhat6
kozjavakat eredmenyeznek: szep taj, tiszta viz, levee', a vadon allatai, nemzeti
haszonaliatok, kultura, helyi kdzossegek, nepessegmegtartas, sib. Minclez4 fontos
arsadaimi szolgaltatasok, arrielyeket na- lunk er7ektnyebb gazcla]kodisi kulttirzija
orszagokban a varosi nepesseg adoforintjaival is tamogat.

Szerzo: Gencsi Zoltan
flortobai Terrneszetv6cleirni es GenmegOrz6 Kozhasztui Tarsasag
4071 Hortobagy, Czinege u. 1.
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