
                              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 Marrakesben , az UNESCO Világörökség 

Bizottságának ülésén felvették a Hortobágyi Nemzeti Park egész 

területét a Világ Kulturális és Természeti Örökségének listájára. A 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága Debrecenben található. 

Továbbá még a Nemzeti Park üzemelteti az ország egyetlen utasokat 

szállító halastavi kisvasútját. 

 

 

 

 

 



 A Nemzeti park területe (80.135 hektár) a Hortobágy és Nagykunság 

tájait, valamint a Tisza-tó egyes részeit foglalja magába. Hazánk első, 

1973-ban alapított, egyben a legnagyobb kiterjedésű nemzeti 

parkjának létrehozásához egy, a többek között Konrad Lorenz által 

támogatott nemzetközi összefogás is hozzájárult. 

 

 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez 

további 4 Tájvédelmi körzet is hozzátartozik, s 3 megyényi működési 

területén 6 tájegységi körzetre osztva látja el természetvédelmi 

feladatait. Vizes élőhelyei nemzetközi védelmét, köztük a Hortobágyi-

halastó, az Egyek-pusztakócsi és Kunkápolnási mocsárvilág 

valamint a Tisza-tó vízfelületeit közel 23 000 ha-os területen a 

Ramsari Egyezmény is óvja (1979). A Hortobágy egy olyan, a 

pásztorközösségek által elsősorban legeltetéssel hasznosított 

kultúrtáj, mely az ember és a természet „hagyományos és kíméletes 

földhasználaton alapuló, harmonikus együttműködésének 

kiemelkedő példája”, s mint ilyen UNESCO kulturális 

világörökségi helyszín (1999). 

 

Fekvése: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyéket, valamint Heves megye Tisza-tavi kis szeletét 

foglalja magába. 



 

 

Rendeltetése 

 

Védje és fejlessze a puszta jellegzetes természeti értékeit, őrizze a 

Hortobágy sajátos pusztai tájképét, növény- és állatvilágát. 

Biztosítsa a Hortobágy különleges madárvilágának háborítatlan 

fészkelését és vonulását. Természetes körülmények között, hiteles 

formában őrizze és mutassa be a hagyományos pusztai életformát, a 

kiveszőfélben lévő ősi magyar állatfajtákat és a Hortobágy kulturális 

értékeit, történelmi emlékeit, tekintettel ezek kiemelkedő hazai és 

nemzetközi jelentőségére. 

 
 

Növényvilága: 

Löszpusztagyepek 

Szikes puszták 

Kopár szikesek 

Szikes mocsár és környéke 

                  

 
 



pusztai csenkesz, deres tarackbúza, kunkorgó árvalányhaj, ligeti 

zsálya, osztrák zsálya, mezei zsálya,  taréjos tarackbúza, közönséges 

borkóró, macskahere, magyar szegfű, csillagpázsit, karcsú perje, 

sovány csenkesz 

 

 

Állatvilága: 

 

szürkemarha,mangalica,komondor,pumi,puli,pumi,hermelin

,túzok,fürj,fogoly,pacsirta,nádi poszáta 

 

 

 

Hortobágyi nemzeti park legfőbb idegenforgalmi nevezetességei :  

A délibábos rónák amelyek a Hortobágy folyónál fekszenek. 

 A puszta ősi vadvilágának bemutatótere. 



 A Hortobágyi vadaspark.  

A puszta ősi vadvilágának bemutatótere.  

Három nagytestű patása az eurázsiai vadló, az őstulok és a 

vadszamár, a madárfaunát a pelikánok, sasok, keselyűk képviselik.  

A ragadozókat a farkasok és sakálok. 

 Pásztormúzeum. 

 Kilenclukú kőhíd Az 1697-ben itt épült fahíd az elhasználódása után 

Debrecen városa 1825-ben új kőhidat épített a helyére.  

Mátai ménes Európa ménesei közé tartozik. Törzsistállói 

munkaidőben szabadon látogathatók. 

 Tisza-tavi sétány A víz fölött cölöpökre épített, 1500 méter hosszú 

palló-úton kényelmes sétával fedezhetők fel a Tisza-tó természeti 

értékei. 

 

 

 

Tájvédelmi körzetei 

Szatmár –Beregi Tájvédelmi Körzet      

Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet 

Hajdúsági Tájvédelmi Körzet 

Bihari-sík Tájvédelmi Körzet 
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