
Hortobágyi Nemzeti Park



A Hortobágyi Nemzeti Park
hazánk első nemzeti parkja, 

melyet 1973. január 1-
jén hozott létre az Országos 
Természetvédelmi Hivatal.

1999. november 30-án 
az UNESCO Világörökség 

Bizottságának ülésén felvették a 
Hortobágyi Nemzeti Park

egész területét a
Világ Kulturális és Természeti 

Örökségének listájára.

Története:



A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
természetvédelmi kezelésében található a Közép-

Európa legnagyobb füves pusztáján, 
a Hortobágyon lévő nemzeti park, 4 tájvédelmi 
körzet és 19 önálló természetvédelmi terület. 

A nemzeti park egész területe bioszféra-
rezervátum.

vízi élőhelyei:
- Hortobágyi
- -Halastó
- Zám-puszta
- Pentezug-puszta (Vadló rezervátum)
- Angyalháza-puszta
- Egyek-Pusztakócsi mocsarak
- Tisza-tó északi része (Tisza-tavi 

Madárrezervátum)
- Tisza-tó középső része (Poroszlói-medence)
- Kunkápolna





A Hortobágy felszínét a Tisza és mellékfolyóinak áradásai formálták szinte 
tökéletes síksággá. Magasról szemlélve a táj mint óriási szőnyeg terül el, 
közepén ezüstös szalagként kanyarog a Hortobágy folyó. A nemzeti park 
területe sík, csak néhol emelkednek ki alacsony halmok. 
Ezeket az úgynevezett kunhalmok.





Négy élőhelytípus található itt:
•szikes puszták
•löszpuszták
•mocsarak
•árterek.



A hortobágyi növényvilágot 
a tündérrózsa, a boglárka, a
nagyezerjófű, a vízi rucaöröm

és a békatutaj színesíti. A
száraz pusztát 

a sziki őszirózsa és 
a sóvirág díszíti.



Kopár szikesek növényei: 
- sziki mézpázsit (Puccinellia limosa),
- mocsári csetkáka (Eleocharis palustris),
- sziki szittyó (Juncus gerardii),
- sziki útifű (Plantago maritima),
- Kígyófark (Pholiurus pannonicus),
- pozsgás zsázsa (Lepidium crassifolium),
- egérfarkfű (Myosurus minimus),
- sziki kerep (Lotus tenuis),
- vékony útifű (Plantago tenuiflora),
- orvosi székfű (kamilla, Matricaria recutita).



Az ártéri erdők és a puszta belsejében szórványosan 
található kisebb kerek erdők 

fajgazdag gémtelepeknek adnak otthont, de ritka ragadozó 
madaraikról is híresek. A kék vércsék mellett él 

itt kerecsensólyom és parlagi sas. Itt fészkelt először 
hazánkban a pusztai ölyv.

Állatvilága:



Haszonállatai:
A rideg állattartás jelentősége napjainkra 

visszaszorult, bár a legfontosabb gazdasági ág 
napjainkban is az állattenyésztés. Ma már 

elsősorban génmegőrzés céljából és 
idegenforgalmi okokból tartják az ősi magyar 

szürkemarha-gulyát, a rackanyájat, 
a mangalicát, a magyar félvér lófajtákat, a 

parlagi baromfifajtákat (fodros tollú magyar 
lúd) és a magyar pásztorkutyákat, a pulit, 

a pumit, a mudit, a kuvaszt és komondort. A 
kuvasz, a komondor a szállást védte, a nyájat 

a puli, a pumi, és a mudi.









Munkáink:





A bemutatót összeállította: 
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola  3. b osztálya


