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HORTOBAGY HASZNOSiTASANAK TERVEI ES TANULSAGAI
Veress Laszlo
Debreceni Egvetern Agrthrtudornanyi Centrum
MezOgazdasyignicloificinyi Kar
Allatteny esztes- es Takarmanyozastani Tansza
Banszky Tarnas kollegarn es baratom 70. evet betoItve nyugalomba
vonul. Az timiepi fllesre fogadja tolem a legnagyobb kiterjedesii magyar
gyeptertilet, Hortobagy hasznositasanak javasolt es megvalosult
eredmenyeinek, kovetkezmenyeinek rovid, tanulsagos ismerteteset.

A varos birtokaban
A Karpat-medenceben Debrecennek volt Szabadka utan a legnagyobb
hatara — 95695 ha —, melyet 1848-ig javareszt jegelokent es kaszalOkent
hasznositottak. A hatara egy reszet fokent koesanyos tOlgyerdok
boritottak. A \faros kozos tulajdonabOl a lakossag ilia' korabban feltort,
szantokent hasznositou teruletek valtsagara 1854-ben, az erdospusztai
kaszalokra 1877-ben keruit sor. A \Taros 8906 hektarnyi erdejet 1918-ban
az Allami Erdohivatalnak adta berbe. A varos kOri.11 elhelyezked5
esordalegelOket es a 21275 hektarnyi horfobagyi szikes pusztat osztatlan
koziegel5kent megtartotta sajat igazgatasa alatt. Egeszen a 18. szazadig
tarto rideg-szilaj allattartas a szantaididek maganositasat kovetoen
felrideg — felszilaj — tartassa alakult at. Kiverestai szorulasig a joszagokar
kozlegelan tartottak i de ki-ki sajat tanyajan (teIaszallasan) teleltette.
A Hortobagyra evente kihajtott allatok szama 1870-ig fokozatosan
gyarapodott 23 ezer szamosa1latra. Ekkor erte el e legel5tertilet a
vaIosagos allateltarto kapacitasat. (Egy lovat, egy marhat of sertest, 10
juhot szarnitortak egy szamosallatnak.) 1870 es 1913 kozott 3-4 ezer lovat
es csikept, 12-20 ezer marhat, 20-30 ezer juhot es 5-6 ezer sertest
legeltettek a Hortobagyon. 1891-ben ezer debreceni lakosra 312
szarvasmarha, 166 lo, 1050 juh es 503 sertes, 1 km'-re 15 szamosallat
jutott (1).
A Hort❑bagy legeltetesebal a varosnak 1857-ben meg csupan 20 ezer,
1858-ban 27 ezer, 1859-ben mar 42 ezer korona tiszta bevetele rnaradt. A
folyamszabalyozasi hozzajdrulas es az allami ado levonasa utan az egy
hektarra es8 bevetei 1910-ben 1,74 koronara, 1927-re 2,6 pengi5re
merseklodOtt (1).
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A korabban rovidebb-hosszabb ideig tarter tiszai aradasok okortak a
Iegeltetesben kisebb-nagyobb gondokat. A Tisza szabaIyozasa utan a
legelok tobbnyire jlanius vegere felsaltek. Elofordult juliusbanaugusztusban, bogy az ehes joszag csak a kopar foldet nyalta. Ezert a
DebreceniGazdasaE.).- i Egyesfilet valasztrnanya mar 1894-ben allast foglalt
a legelok Onte•zesenek sztiksegessege mellett. A foldmiivel6s02yi
rniniszter megbizasa alapjan kesztitt tery szerint az akkor meg 23 ezer
hektarnyi legeldnek 75%-at indokolt esetben ontozni lehetctt volna, de
erre vegul nem keralt fedezet. 1911-ben az igen gyenge szikes legelak
javitasara Sigmond Elek professzortol kertek szakveiemenyt, Magas
satartalmuk rniatt a csupan halastOkent hasznositasukat javasolhatta.
Kovacs Jozsef pallagi aka&miai tank 1912-ben, az igen gyenge
legelakent nyilvantartott „CsunyafOldOn" ism& halasto epiteset
szorgalrnazta. Az orszag elso korgatas halastavanak epiteset 1913-ban
kezdtek, melyet v60.11 is, Rkent orosz hadifoglyok fejeztek be. Az 1725
ha tertiletii halastavat a Tiszdbol asott csatomdn kereszti.11 szivattyLott
viz taplalta. A varos ezt — a mar korabban ismertetett elvek alapjan —
1921-ben ugyancsak berbe adta es egeszen 1958-ig, amig a Hortobagyi
Allami Gazdasaghoz nem csatolta.k, nyeresegesen tizemelt.
Rickl Antal es a hozza csatlakozo 181 jOmodil gazda 1898-ban olyan
ajanlatot test a varosnak, logy 8 millio korondert megvasaroijak a
hortobagyi pusztat, kozbirtokossagga alakulnak es gondoskodnak annak
ilzernelteteser61. (Napjainkban sokkal gyakoribbak az ilyen disaczos
Otletek!) A varos vezetdi azonban tudtak, bogy 800-900 tulajdonost,
akiknek evente kulonfele jaszagai legeltek a Hortoba2yon, nem
szolgaltathatja ki egy kivaltsagokat szerezni akara kisebbsegnek A
gazdak az elutasitasba nern tarodtek bele, meg abban az evben bepereltek
a varost. A per eaeszen 1918-is huzodott.
Kovendy Dornokos, a varosi kozgyilles tagja 1905-ben egy ujabb
tanulmanyt terjesztett elo , rely szerint 16100 hektarnyi hortobagyi
legeldt nagy- Cs kisberletek reszere javasolt szant6foldi miivelesre
feltorni. Ugyanott kellett volna kiepiteni az ott termelhet8 ipari novenyek
Laszlo
feldo2gozasara is aydri kapacithst. A varos Bekessy
jOszagiaazgatot aki korabban a pallagi intezmeny tanara volt — kerte fei
a „delibabos ter" biralatara. Az alapos indoklassal keszitett birdIat
alapjan a torvenyhatOsagi bizottsag a tervet leszavazta.
Miutan a gazdak a Hortobagy maganositdsaert inditott pert 1918-ban
elvesztettek, a varos kozOs erdekeit vedo faiiqesz — Magoss Gyorg.y,
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nem akarvan a Flortobagyot szantokent
kesclibbi polgarmester
hasznositok kedvet szegni, a puszta peremen talalhato 2878 ha legelot,
melynek jelentos resze szantofOldi mtivelesre alkaftrasnak igerkezett,
berendeztek bergazdasagolcnak. Igy letestilt Belsoohat, Ohattelekhaza,
Vajdalapos, Kisalornzug es Nagyalomzug. Az uj bergazdasagok a \faros
kelzos tuiajdonaban maradtak, de beveteleit igy sikeriiit jelent5sen
novelni. A gazdakat azzal igyekeztek megnyugtatni, hogy aki akarja, e
gazdasagok barmelyiket berbe veheti. Kisalomzugon 40 gazda
asszefogasival magyar szUrke bikanevelO telepet epitettek. Az aszi
tenyeszbika arvereseket nagy erdekr5des rnellett tartottak meg.
A varos vezetese — hogy tovabbi kozlegeiok feitoresenek indokoltsagari51
vilagos kepet kaphasson — 1924-ben Biro Janos nyugalmazott miniszteri
tanacsost megbiztz, hogy vegezze el a legelok minasiteset. Az igen
alapos tanulmany megallapitotta, hogy já minosegii — szantofoldi
mavelesre is alkalmas — a legelo 16%-a, kozepesnek minElsitheto a
teruletek 30%-a, 23%-a gyenge, 31%-a — a vakszikek silany minasitest
kaptak. A Hortobagyot alkoto klilonbozo rninOsegii talajok azonban
szabilytaian alakban kepzadtek es kapcsolodtak egymashoz. Kozottlik a
tiszai aradasok es apadasok hajdani vizelvezeta melyedesei — a laposok,
erek es kadaresok — ugyancsak kanyargosan alakultak. (Ez a tapasztalat
az AlfOid Inds tenletein talalhato szikes es szikfoltos legelok alakulasara
ugyancsak jellemzo.) Emiatt szabalyos negyszOg, illetve teglalap alapti —
geppel miivelhet6 — tablak bajosan alakithatok ki anelkiil bogy abba
szikfoltok tic ken'iljenek.
,

A 19. szazacl inasodik feleben kialakult gyakorlat szerint a hortobagyi
legelogazdalkoidast iranyit6 matai biztos es az a1arendelt mezoorok
tavasszal felbecsaltek es letittottak a nyajak legelteteset a kaszalhat&
terilletekn51. Egy-egy gulya- vagy menesjarason elobb a koran feisiiio
szikeseket, majd a kesebb ventila laposokat, utoljara a felszabadftort
kaszalakat tegeltettek. A fetes kaszalast a debreceni allauartokon kivOI
balmazajvarosiak, egyekiek es nagyivaniak is vallaitak, akiknek a
begyikitOtt szena felet Matara kellett beszallitani, a masik felet telen sajat
allataikkat maguk etethettek fel. Igy a virosi gulya es menes, valamint a
varos alta1 vasarott kozos tulajdonban levo tenydszbikak es a varosi
fogattartas tobb szaz vagonnyi szena.szilksegietet koitseg nelkii.l fedeztek.
A Bethlen kormanyt az orszag tarsadalmi es gazdasigi alla.potanak
megszilarditasa utan — ugyancsak foglalkortatta a gyakran aszalyos
alfoldi legelok es szantok Ontozese. Az ontOzes ugyanis egyreszt emehe
volna a teraletek hozamait, masreszt a szelsosegesen nagy
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terrnesingaciozasokat is kiktiszobblhette volna. Az OnVizeshez szakseges
csatornarendszer oicso szallitasra kinalt lehetoseget. Az 1929. evi III, tc.
aia.pjan 15 evre szolt5 OntOzesi program megvalOsitisara a kormany 57
millio pengot iranyzon ela. E tery reszletekent az AlsOszabolesi Tisza
Armentesito Tarsulat olyan javaslattal allt elO, hogyha a Hortobagy foly6
medret felduzzasztjak, akkor Wien es kora tavasszal a folyo nyugati
partjan 3450-4600 ha — a legertekesebb gulya- es menesjarasok legelaje —
elaraszthatO. Az aradasok utan a legeltetes kezdetere a felesleges vizet
visszavezetik, ezzel a Berettyot aradaskor tehermentesithetik. Ez
lenyegeben az asi fokgazdalkodas felujitasat es korszerabb kivitelezeset
eelorta volna. A tervet a varosi torvenyhatosagi bizottsig mellett Vasary
Istvan polgarrnester is lelkesen tamogatta. A kozgyiiles 1933-ban meg is
szavazta, Vasarr azonban Gelmbbs Gyula irant kinyilvanitotr politikai
ellenszenve miatt lemondattak. A varos nyakara uftetett Vay Laszk5
foispan es Kolcsey Sandor polgarmester a tervet meghiusitottak, igy a
100 ezer forintos tervezesi kOltseg is karba veszett. Raadasul a Magyar
Kiralyi Ontozesi Hivataltol 20 . ezer pengoert fijabb tervet rendeltek a
foly6 keleti partjanak: r tintOzsere, arni a varos kepviselOtestiileteben
&theta es jogos felhaborodast keltett. 1935-ben Kailay MiklOs kilepett a
kabinetbal, lemondott a fcildmilvelestigyi tarcaral. A Kormanyza a
Magyar Kiralyi Ontazesi Hivatal elnOki teendoive1 bizta meg. TObb
helyszini szemelyes targyaiasa es a varos vezetesevel vegzett egyeztetese
utan megepittettek a duzzasztogatat, A foiya keleti oldalara, a debreceni
kovesiattal parhuzamosan egy 172 ha-os, ugyancsak korgatas viztarozOt
is, meLynek segitsegevel vdgre 690 ha cerCilet ontikesth-e kinaikazatt
lehetaseg. Az lajabb tafelillet egrattal novelte a varos edesvizi
haltermeleset is.
Az elnok javasolta a varosnak, hogy a Hivatal reszere e terdletet 12 eves
idotartamra adja berbe. Gavalierosan vallaita a kiserleti gazdasag borsosi
majorjanak felepiteset is Csupan 84 hektarnyi terilletet rerideztek be
szint6foldi OntOzesre, itt rust es lOdiheret kivantak kiserletkent
termeszteni. A berleti szerz6desben ri5ezitettek, hogy 12 ev mithan a
varos vezetese es az Ontegesi Hivatal a rizstermesztes, az iipnrazott
tak,annanytermesztes gazdasagossagat ertekelik. Szamos tekinteLyes
talafregyesz hitte, hogy a ta1ajbo1 6nteizesse) a karts sac kimoshatok es a
talaj szerkezete is javithatO. E vizsgalatok elvegzesere Arany Sandor
pallagi akademiai tanart kert6k fel, akit ekkor mar orszagos4n elisrnert
talajvegyeszkent tartottak Ramon. A taroza avatasan, a gazdasag
annepelyes inclitisan 1942-ben maga a Korrnanyzo is reszt Nett Ka11ay
Mild& kisereteben. Ylindketten az aszalyos Alfold ontozesnek lelkes
hivei voltak. Ekkortajt kezdtek Karpataljan vellgyzaragat epite4ehez, mely
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egyreszt mint erOrnii. a Tiszantill reszere oics6 villamos ararnot termelt
volna, masreszt az aszalyos hOnapokban a duzzasztabol potolta volna a
folyo apado vizszintjet. A kiserleti gazdasag tapasztalatait tehat jol
lehetett volna a jOvOben hasznositani az egesz alfOldi ontOzes folyamatos
bovitese erdekeben.
1938 es 1940 kOzott a zomeben rnagyarlakta teraletek visszacsatolasa a
korabbi allattenyesztesi politika modositasat is szaksegesse tette. Az
allattenyesztes ket kitiini5 iranyitoja — Konkony-Thege Sandor es Battha
Pal allamtitkarok szelesiteni kivantak a menesbirtokok halozatat. A
visszacsatolt teruletek apaallat-ellatasat is az akkor mar lenyegesen javu10
hazai apaallat-ellatas szinvonalara obajtottak emelni. Ezert 1942-ben a
varostol menesbirtokkent berbe vettek a bels5ohati gazdasagot. A ket
dunantCili menesbirtokon Kisber es Babolna — belterjes allatfajtakbol
fijabb tbrzstenyeszetek alapitasat terveztek. Az Aishonos . — illetve
kfilterjesebb allatfajtak nemesiteset pedig a Hortobagyra szandekortak
attelepiteni. A Debreceni Juhtenyeszto Egyestilet a 20-as evekben a
hortobagyi csarda mogiitt sajthazat epittetett. A Hortobagy foly6 keleti
partjara telepitett julmyajak jarasaibt51 a bojtarok szarnarkordeval houltak
a sajthazhoz a tejet, meiyet Spottle Antal receptje szerint, szepen
csornagolt „merinofort" juhsajtkent ertekesitettek itthon es ktilpiacokon
is. A juhtenyesztesnek es nemesitesnek a Hortobagyon ugyancsak
nagyobb figyelmet akartak szentelni. E terilleten a Debreceni
Juhtenyeszt5 Egyestilet 1925-ben kozos fesiismerin6 torzsjuhaszatot
letesitett. A gazdak tobb mint 20 ezernyi anyajuhabol a Magyar Kiralyi
Gyapjumin6sito Intezet iranyitasaval a 250 legertekesebbnek itelt anyajuh
keruit a torzsnyajba. E nyajnak kellett volna kesObb a debreceni
fesiismerino nyajak kossztiksegletet fedezni. A Borsosi Ontozeses
Kiserleti Gazdasagban alffoldi feher es fekete racka torzsjuhaszatot
alapitottak. °baton a mangalica fajta kulanbazo szinvaItozatainak
nemesiteset es iijabb fesiisrnerin6 tejel8 torzsjuhaszat alapitisat terveztek.
Korabban (1938) az Egri Ptispokseg bodOnhati gazdasagaban Kernenessy
Erni5 fointezo mearendelesere Micsky Imre meneskari ezredes
csikotornaztatot epittetett. Az ott felnevelt rnagyar felver csikok
rendszeres tomaztatasa a tapasztalatok szerint kesabi hasznalati
ertekaket jelentosen javitotta. Ekkor ,kerilIt szOba Hortobagyon egy ailami
mencsiko telep letesitese is, hiszen Eszak-Erdelyben 1918 es 1940 kozOtt
a zugmenek hasznalatat megtiltottak. KesObb — az Otvenes evekben —
Kungyorgyon a csikotelep fel is eptilt.

239

Gyo— Allat —

VidM— Kutatiis Tudotnaty

E targyalasokon a varost edesaparn kepviselte, engem mint leend6
allattenyesztot tobb alkalommal magaval Nekem ezek az akkor
elhangzott boics beszelgetesek egy eletie szolo elmenyt jelentettek.
Sajnos az orszagon atviharzo habon'i es a kazigazgatasban vegrehajtott
gyokeres szemelyi valtozasok az eredeti igen hasznosnak igerkezo tervek
egy reszenek megvalositasat meghiusitottak.
Hortobagy onallesitasa
Gazdasag never,
1946 Oszen, az akkor Open Ohati Ailattenyeszt6
szereplo bergazdasag majorjaba egy hosszti, fekete luxusgepkocsi
kanyarodott be, es utasa Vass Zoltan, a Tervhivatal elnoke az intezat
kereste. KbrUljarta a majort, es miutan ott is ejszakazon, vacsora kozben
arrol faggatta, milyen elkepzelesei vannak a fejlesztesre_ „Miutan a
gazdasag jobb fOldjeit kiosztottak, a meglevO tertilethez tijabb teraletekre
Jenne szokseg az iizemi kapacitas jobb kihasznalasara" — adta eta
remenykedve az, a masodik pohar bor utan. „Honnan akar foldet
szerezni?" — hangzott el azonnal a vendeg kerdese. „Vissza kell venni a
kiosztott terilletet" — valaszoit az intezet. „Arrol szo sem lehet. Ott a
Hortobagy, abb61 torjek fel a szakseges teraletet" hangzott a hatirozon
vMasz, „Az a varos kdzlegelaje" jegyezte meg az, intez6, aki maga is
debreceni volt. „Felejtse el, a rulajdonviszonyok gyokeresen
megvaltoznak" — allitotta Vass Zoltan. „Ehhez frasbeli pecsetes engedely
kellene" aggodalmaskodott az intezo. „Egy heten beliil megkapja" —
valaszolta Vass Zoltan, aki allta is a szavat.
Amikor az engedely megerkezett, az intez6 befogatott es vette magaval a
traktorost — a kesObbi elepi igazgatot — is. Az Ohathoz legkbzelebb eso
Hortobassyl puszta nyugati csticsken leva partosabb, jobb talaj1 .1
Kenderato felszantisat rendeite el. A szantas hamar elkesziiit, de a
traktoros biaba varta Ljabb terillet kijelelleset, az intezo rendszerint
elakadt a rnedayesi csardaban, ahol el is azott. 0 tehat tovabb szantotta a
szomszedos Parajost, melynek melyebb fekvesii teraletei mar szantofoldi
miivelesre aligha bizonyultak alkalmasnak.
Az FM allattenyesztesi foosztalya 1948. januar 1-tot a legelOallatoktal
alaposan „felszabaditott" kazlegelobol, BeisOohatbal, a korabban
Hortobagy kOzpontjakent miikod5 Matabol, a Borsosi. Kiserleti
GazdasagbOl alIanenyeszto ailami gazdasagot alapitott_ A tertletet a
virostol 1999-ig berbe vette, de a szerzadesben a berleti dij emlitesre sern
kett lt, A \Taros gazdakOzossegenek idekozben felmerill5
legelohasznalatara is utaIt egy mondat: „A debreceni gazdakOzOnsegnek a
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legeltetesre tamaszthato jogos igenyet fokozatosan szotgalni kivarija".
KesObb e tertilethez csatoltak a varos elepi, szantokent hasznositott
hatarat is, ahol mOdosabb gazdak „Onkent" felajanlottak birtokaikat az
allamnak.
Az tijonnan alapitott gazdasag gyakran esereiodt5 kerilletvezetoi, akiknek
nem minden esetben volt helyi ismerete, siirgos utasitast kaptak tobb ezer
hektar legela feltoresere, szantofoldi mavelesere. Ennek egy reszet
4748 hektart — Ont6zheto szantorcildkent elsosorban rizstettneszsrt
szantak. A riortohagy folyo nyugati partjan Kurtatelektal a Kungyorgy
laposig a legelore kaiitkas OntOzdst szantak, melyet a Debreceni
Talajjavito Vallalat tigy epitett meg, hogy ott meg araszto OntOzessei sem
sikeridtt ontOzni. A gazdasjzot 46 even at szakadatlanul atszerveztek,
1994-ben pedig arra hivatkozva, hogy Miami gazdasag veszteseges,
tizemeltetese felesleges, megszuntettek.
E hosszti ida alatt kieputtek a majorok, melyekben 1994 utan sem lakni,
sem gazdalkodni nem akamak, Az Ott !aka elvandoroltak, a szolgalati
takasok meguresedtek. Igaz, a 79 ha erd6, melyet a viros meg a 20.
szazad els6 felehen telepittetett, 875 ha-ra novekedett, 723 ha-rat bOvillt a
haIasto-fetillet is. Tovabbra is jot hasznosithatOk a maganositasra keralt
baromfikelteto, az istallok es hoddlyok, a gabonatarolo, takarrnanykever6,
tollfelclolgoz6 stb. A gazdasag idejeben fokozatosan esokkentettek, majd
megszLintettek a rizstermesztest, vele egyatt az Ontozest is. 2004-ben —
ismet Miami tamogatassal az ontozaarkok es partok betemetese is sorra
kerillt. A gazdasag fejleszteseben killOnOson az elso idoszakban — 19481956 — tultengett a voluntarizmus. Sajnos, tab mint 2000 alkalma2ottnak
sztint meg a munkaviszonya.
Lrj korszak kezdete

A Hortobagyi Nerazeti Park (H -NP) I973-ban atalcult, de cstmaan 1994
utan lehetett e teriilet valodi iranyitoja. Az eredeti mar es allatvilaE
vedelmenelc hamarosan sikerolt ervenyt szereznie. A Tiszabol sthrmazo
onti:izaviz segitsegevet a kordbban itt kalto vizimadarak tijra itt nevelhetik
fel flOkaikat, a vandorlo madarak vadaszata is tilos. Terillete 800 km 2,
ebb815170 ha halasto, 848 ha nadas.
A mintegy 48 ezer hektarnyi
tabbnyire nagy dsszeftiggo —
gyepteriiletb61 12 ezer ha (25%) az „orifenntarto szikesek" fu -mos
szikespusztai es szaraz vaksziki baranyparejos teriilet legelteteses
kezelest nem olcvetleniil 1,0nyeL Tovabbi 14 ezer hektar (29%) padkas
felepites5 iirrnOs szikes es nedves szikfoki gyepek Icaparra legeitetese
,
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ivcinaios. Erre els6sorban az Oshonos racka juhok alkalmasak. A
fennmaradO 22 ezer hektarnyi (46%) tertiletnek mintegy felt: kecivezb
iciOjap.is eseten kaszdthatO is. de s.:an'us'inarhaval, /Ova/. juhval
legettcfc,;.s- e 51iiksc;ges is (2).
E terilleteken jUus-auo.usztusban vaItozatlanul alig •arhatu tiihozam.
Ezell csupAn lovakkal, illetve oshonos szCirke marhaval, mail -yar raeknval,
vau:v fesiisnierino juhokkal lehetne hasznositani. Csup.in ezek kepesek
hol tulsagosan bOs4es, hoi tUlsagosan szLkOs tapialdst elviscini, Sajnos
)61...k,g.
is 11i
evvnet!vecle talalhatb. A Fliazvar szikke marhak szama nem ell el a 3000et, a rackdkj.: 4000 koral alakul.
A kuiti-Arlaitdk uazdasailosan olyan leue.16kon lennenek tarthatak, ahol
szakaszos leE.T.eltetes folyik, szilkse.:2 eseten ontozesre is lehetosC. ,

kinaloz,Ebe.sthnauvcilozE5resOatm
rizszeresre_ berilket Ie.zalahh haromszorcsara kellene nOvelni, ha e
terideteken a korszerii leultetestechnika uj eszkozeit letrehoznak (2). A
pasztorokkai szemben tamasztott kovetelmenyeket u2.yanis nern lehet
200 evvel ezelotti allapolok szerint fermtartani. 9a mdr ertelmes.
szorgalmas es ioenyes ember riern szelociik el. paszwrnak, A munkaer6
terniciekenysanek lent/}des iavitasa, iovedelmenek ernelese meLIcit
munkakerillmenyeinek szocialis feUtelein is stirgosen javitani keIlene. A
kuKirfajtal optimiflis felnevelese, teljesitim:myenek nOvelese tenne
lehet5ve eredmenyes nyari leueltetesilk vai6ban gazdasgossa aiakitasat.
Ezekoek az ziliatoknak javareszt a debreccni loszhaton kellene telelnie,
34! talalhatO.
mint 1944 el6tt, ahol jelenietz gazdasagi
Ezert on a rticzOizazda_nui mellAterrnC.:keic feltakaffnanyozdsa javareszt
melzoldatlan. Pedit e tCrsegben az utols6 evtizedben tobb ezer
z5laborsoszarat es zoidcsemeize tengcriszarat szantanak be. a
zolclborsOhavely es tenuericsuhej pedig, a konzervgyar vitrosi
szemetterrneleset uyarapitia. Sok a suruOs mcfa - oldiisra vdra feladat. melt'
t:Arsadalmi osszefo6s e4 a terrneszetvedelmi szervek seg.itse2e nelkUl
ali ha valasithatO
Usszefogialas

A HortobLly a Tisza szabaiyoznsa c)to j6lius-augusztusban ah
ha sznos itho,i6, inert ilyenkor a leuelo kis ii. Njcgei5k ont5zese t .C.)bib mint
100 eve varat mzwilra, ezert kulthrfajtak _le2eltet&sc're egyre kevesbe
aikalinas. A silany szikes terWetek halastava alakiCisa beiterjesebb
1-msznositast tesz Iehetove. A szantafoldi vetol ellen hozhato
feL hogy a jobb ;Ys a gyengebb taiajok egymashoz szabalvtalan
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formakban csatlakoznak, de ezeket kanyargOs laposok is szeldelik. A
rizstermesztesser es a szikjavitassal tab mint 40 eve felhagytak.
Irodalom
Szakacsi Janos (1958): A Efortobag militia es ji5v5je. MAE vitzindito el5adas kezirata.
Veress LAszlo Aradi Csaba punka Beia (2000): A Hortobagy hasznositis& Magyar
Tudornany 12 sz_, 1467 1 510 p.
-

EDIFICATION OF HORTOBAGY UTILIZATION
Summary
Hortobagy is hardly able to be utilized in July-August since the
regulation of Tisza River. The reason is the thy and hot summer. Grass
supply of pasture is not adequate for grazing modern breeds, Watering
the pasture could solve this situation, which is a problem for a century.
Sodic soils with poor fertility are appropriate for fish production. Soils
with good and poor fertility are connected to each other in various shape
and these make to find appropriate sites for arable land difficult. Rice
production on arable lands and soil improvement has been given up for
40 years.
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