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Kiadványunk kettős célt szolgál: 
képet adni projektünk tartalmáról, kiemelve a kárpáti borzderes 
szarvasmarha fajtát, valamint segítséget nyújtani azok számára, 

akik legeltetéses állattartásba szeretnének kezdeni.  
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Részlet egy gazda asszony leveléből:

„A tehenek jól vannak, a kis borjú is, és mi is 
egyre jobban vagyunk. 
(…) 
A Párom a minap azt mondta, most érzi először 
az életében, hogy van értelme a munkájának.”
        
    Ágnes, Telkibánya

Miről szól a projekt?

A nyíregyházi székhelyű E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, mint kedvezményezett, 
valamint a Kárpátalján működő Terra Dei Alapítvány, mint projekt partner által indított projekt 
komplex célokat szolgál. Szándékosan kerestünk olyan tevékenységet, amelynek keretében a vidéki 
megélhetés, valamint a természetvédelem érdekei összehangolhatóak. Meggyőződésünk ugyanis, hogy 
természeti környezetünk védelme akkor lehet sikeres és hosszú távon fenntartható, ha kapcsolódik a 
vidéki térségben lakók megélhetéséhez. 
A természetközeli tájhasználat és azon belül a külterjes, legeltetéses állattartás olyan gazdálkodási mód, 
melyben egyszerre érvényesülhetnek a természetvédelem és a vidéki megélhetés szempontjai. 
 
Azáltal, hogy projektünk hozzájárul a vidéki legeltetéses állattartás bővüléséhez, 
projektünk egyszerre szolgál 

• természetvédelmi célokat (legelők természetközeli fenntartása), 
• szociális célokat (élelmiszer-termelés, jövedelemszerzés), valamint 
• a haszonállat genetikai sokféleség fenntartását.

Tevékenységünk során az in-situ génmegőrzésért 
dolgozunk, azaz a fajtát eredeti helyén, a falu-
ban, használat közben, hagyományos funkcióit 
hasznosítva szeretnénk megőrizni. 

A projekt általános céljai a fentieknek megfelelően 
a következők:
Szeretnénk hozzájárulni a természetes táj és a bio-
lógiai sokféleség védelméhez a határon átnyúló 
célterületen, a természetközeli gazdálkodás nép-
szerűsítése által. 

Célunk javítani a vidéki megélhetés esélyeit az 
érintett településeken a szarvasmarha tartás újbó-
li elterjesztésével, valamint a tej és húshasznok 
feldolgozásának segítésével.
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A kárpáti borzderes szarvasmarha fajta egyedszámának növelé-
sével (Magyarország), illetve tenyésztésének folytatásával (Ukraj-
na), igyekszünk biztosítani ennek a számos előnyös tulajdonsággal 
bíró fajtának a fennmaradását a Kárpát-medencében. Így járulunk 
hozzá a haszonállat genetikai sokféleség megőrzéséhez. 

Részletes célok és tevékenységek

Projektünk tevékenységeinek alapja a határ mindkét oldalán 40-40
kárpáti borzderes szarvasmarha beszerzése, valamint azok kihelye-
zése tartásra a jelentkező gazdálkodók, családi gazdaságok számára. 
A beszerzett állatokat annak alapján is válogatjuk, hogy azok mi-
nél inkább az eredeti, általunk megőrizni kívánt fajtaváltozatot 
képviseljék, így a fajta megőrzését célzó tenyésztési programban 
részt vehessenek. Lásd alább, a fajta leírásáról szóló részben. 
A projekt keretében szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a legeltetéses állattartás a vonatkozó 
előírásokat betartva természeti szempontból is kedvező területhasználat. Az ilyen állattartással meg-
található a kompromisszum gazdálkodás és természetvédelem között. Erről a témáról egy kisebb ta-
nulmányt készítünk, melynek megállapításait használjuk majd a projekt kommunikációban, egyebek 
között ebben a brosúrában is, lásd az erről szóló alfejezetet. 

Segítjük a helyi közösségeket, önkormányzatokat a háztáji szarvasmarha tartás újbóli elterjesztésében. 
Projektünk és az abban vállalt állatlétszám természetesen csak egy kis lépés a vidéki állattartás feltá-
masztására Magyarországon, illetve fenntartására Kárpátalján. Mégis fontos  lehet abban a tekintetben, 
hogy működő példát ad más érdeklődők, valamint az önkormányzatok számára. A projekt keretében 
céljainkat és eredményeinket vidéki rendezvények, falunapok keretében mutatjuk be a nagyközönség 
számára.  

Tudományos kutatást indítunk a kárpáti borzderes genetikai 
távolságvizsgálatára, hogy meghatározzuk a Kárpát-medence állo-
mányainak genetikai távolságát más európai fajtaváltozatoktól. Ez 
a kutatás a fajtamegőrzés egyik alapja. 

Támogatjuk az élelmiszer feldolgozást a szarvasmarha tartók köré-
ben azért, hogy jövedelmezőbb legyen a természetközeli gazdál-
kodás. A projekt keretében egyszerűbb sajtkészítő eszközöket vásá-
rolunk és osztunk szét azon családok és gazdálkodók között, akik 
szarvasmarha tartásra vállalkoznak a projekt keretében. Ezen felül 
igyekszünk a résztvevők számára átadni a sajtkészítés alapfogásait, 
mert szeretnénk, ha a tejhaszon nem csak tejként kerülne értékesí-
tésre, hanem feldolgozott formában is. 

A projekt résztvevői
A projekt fő kedvezményezettje a nyíregyházi székhelyű  E-misszió Természet- és Környezetvédelmi 
Egyesület, ukrán partnere a  Kárpátalján működő Terra Dei Alapítvány. A két szervezet évek óta 
tervezi a közös projekt indítását ebben a témában. 
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Az E-misszió Egyesület régóta foglalkozik a természetközeli tájhasználat kérdésével, több korábbi pro-
jektje és programja célozta annak elterjesztését, népszerűsítését. A Terra Dei Alapítvány szintén sok 
éve foglalkozik azzal, hogy különböző mezőgazdasági tevékenységek elindításában segítse a kárpátaljai 
családokat eszközökkel, növényekkel és tanácsadással. 
A két szervezet tehát különböző tevékenységekkel, de hasonló célokért dolgozik, így a legeltetéses állat-
tartás témájában kínálkozott a lehetőség az együttműködésre. 

Gazdálkodás és természetvédelem 

A napjainkban fizikai értelemben is egyre nagyobb teret 
hódító nagyüzemi mezőgazdaság feléli a természetet, meg-
szünteti a természetes élőhelyeket és ezáltal csökkenti az 
élővilág egyedszámát és sokféleségét. Elmondhatjuk tehát, 
hogy az iparszerű mezőgazdasági gyakorlat a természet ellen 
dolgozik. Ennek fő oka valószínűleg a haszon maximalizá-
lásában keresendő, a körültekintést és a természetet a terme-
lékenység oltárán áldozzuk fel.
Létezik azonban másféle gazdálkodás, még ha kisebb is a 
jövedelmezősége. Ha természeti környezetünket hosszú távon
szeretnénk használni, akkor együtt kell vele működnünk, 
hagynunk kell, hogy megújuljon. Az ilyen együttműködésnek 
jó példája a külterjes állattartás. 
Meggyőződésünk, hogy hosszú távon célszerű összehangolni a természetvédelem és a gazdálkodás 
érdekeit, hiszen így maga a jövedelemszerző tevékenység képes fenntartani természetes, vagy ahhoz 
közeli élőhelyeket.     
A legeltetéses állattartás és a természetvédelem viszonya nem volt harmonikus az elmúlt évtizedekben, 
ennek okait és körülményeit a következő alfejezetben mutatjuk be röviden a projekt keretében készült 
összefoglaló tanulmány1 alapján. Kiadványunk egyik célja éppen az, hogy segítsük a legeltetéses állat-
tartásból élők és a természetvédelmi szakemberek közötti párbeszédet.   

A legeltetés jelentősége a gyepgazdálkodásban
Hazánk területén, illetve tágabban értelmezve a Kárpát-medencében a gyepterületek, a legelők és 
rétek az emberi tevékenység és a természet több évezredes kölcsönhatásának eredményei. A gyepek 
lehetőséget nyújtanak egy fenntartható, megélhetést nyújtó használatra, ugyanakkor sajátos, egyedi 
természeti-kulturális örökséget képviselnek. Gyepterületeink csökkenése, és a rétre-legelőre alapozó 

A gyepterületek arányának változása 1960 és 2010 között. 

 1 Szerző: Dr. Szigetvári Csaba
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állattartás utóbbi évtizedekben megfigyelhető 
visszaesése rontja a vidéki megélhetés esélyeit. 
A gyepek minőségi változása, átalakulása pe-
dig természetvédelmi szempontból is aggasztó 
folyamat. 
  
Hazánkban a gyepterületek aránya immár 
ötven éve csökkenőben van, a rendszerváltást 
követően pedig drasztikus visszaesésről beszél-
hetünk. Bár eltérő ütemben, de hasonlóan 
csökken a legelő állatállomány is.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a gyepek
jelenlegi aránya az országos átlagnál kissé 
magasabb (10,8%), Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében lényegesen alacsonyabb (6,7%).
A statisztikai adatok ugyanakkor megtévesz-
tőek. Bár jelentős mennyiségben tűnnek el 
gyepek beszántás, erdősítés, egyéb hasznosí-
tás, vagy éppen a hasznosítás hiánya miatt (önerdősülés, elmocsarasodás), a földhivatali nyilvántar-
tásban mindez sokszor nem, vagy késéssel jelenik meg. Másrészt az elnéptelenedő aprófalvas körzetek 
gyenge termőképességű szántóinak felhagyásával számottevő kiterjedésben zajlik a gyepek spontán 
újraképződése, amit a hivatalos adatok gyakran szintén nem tükröznek. 

A legelő állatállomány országos szinten a rendszer-
változás környékén lényegében megfeleződött, és 
közel 20 éve lényegében stagnál (a szarvasmarha ál-
lománya 700-750 ezer, a juhé 1,1-1,2 millió körül, 
a ló és kecske létszáma szinte elhanyagolható). A 
szarvasmarha létszáma a két érintett megyében ha-
sonló (30-40 ezer), juh Borsod-Abaúj-Zemplénben 
kisebb (60 ezer körüli), Szabolcs-Szatmár-Beregben 
nagyobb, de erősen csökkenő (160 ezer, tíz éve még 
200 ezer fölött) állományban található.
A gyepek és a legelő jószág eltűnése nem csupán a 
vidék gazdálkodását alakítja át, hanem természeti 
képét is. A Kárpát-medencében a háziasított állatok-
kal (szarvasmarha, juh, kecske) történő legeltetés 
első leletei a Kr. e. 6. évezredből származnak (ebben 
az időszakban mai legelő háziállataink ősei közül 
csupán az őstulok élt itt vadon; a kis-kérődzők ősei 
a negyedidőszakban teljesen, a vadló pedig mintegy 
10 000 éve eltűnt a faunából). 
Az emberi jelenlét és a legeltetés mintegy 7-8 000 éve 
régészeti és történeti adatokkal igazolhatóan folyama-
tosan számottevő, a természetföldrajzi tényezőkkel 
összemérhető módon meghatározó tényező a Kárpát-
medence természeti képének alakításában. 
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A Pannon Biogeográfiai Régióra jellemző 
sajátos, az erdő és sztyepzóna határán egyen-
súlyozó rendkívül változatos, mozaikos szer-
kezetű (kis léptékben váltakozó zárt és fel-
nyíló erdők, füves puszták, mocsarak, lápok, 
árterek) és faji összetételű, kiemelkedő ter-
mészeti örökségnek tekintett élőhelyegyüttes 
kialakulása nem lett volna lehetséges az évez-
redeken át tartó legeltetéses állattartás nélkül. 
Jelentős részben a történelem előtti korok 
kultúráinak természetátalakító tevékenysé-
gének köszönhető, hogy a csapadékosabb és 
hűvösebb klímaperiódusokban is csak kor-
látozott mértékben erdősödött be az Alföld, 
valamint a domb- és hegyvidéki területeken 
is volt folyamatos gyepvegetáció. Gyepjeink 
nagy része a jelenlegi klimatikus viszonyok 
között is spontán módon, viszonylag rövid 
időn belül cserjéssé, erdővé alakulna a legelte-
tés és kaszálással híján.

Az évezredes állattartás által formált gyep-
területeink ma jelentős természeti értéket 

képviselnek. Az EU természetvédelmi törekvéseinek megfelelően kialakított Natura 2000 területeken 
ma Magyarországon 48 ún. közösségi jelentőségű élőhelytípust tartunk számon. Ezek mintegy har-
mada legelő- vagy réthasználattal kisebb-nagyobb részben formált (részben egyértelműen azok által 
fenntartott) ökoszisztéma.  
Bár a gyepterületekkel kapcsolatban a gaz-dálkodás és a természetvédelem problémái közös gyökerűek, 
az állattartók és a természetvédők között máig jelentős nézetkülönbségek húzódnak a gyepek használa-
tát illetően.

A hazai legeltetett és kaszált gyepek formá-
lódását - a történelmi tényezőkön túl -
évszázadokon keresztül a gazdálkodói te-
vékenység határozta meg. Az állattartó 
ember a természeti örökség tekintetében 
is nagyrészt értékteremtőnek bizonyult, 
de van példa károkozásra is (pl. túlzott
erdőirtás, túllegeltetés miatt a futóhomok 
megindulása, meredek hegyoldalak kopá-
rosodása). 
Mintegy százötven éve a gazdálkodói 
módszerekben és a gyephasznosításban 
radikális változások jelentek meg, a gye-
pek esetében is elindult a termelékenység 
növelése. Ez a szemlélet gyepjeink termé-
szetességét nagymértékben veszélyezteti. 
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Az állattartás intenzifikálása, a radikális fajtaváltás, a gyepek hozamának növelését szolgáló erőteljes 
beavatkozások (pl. vízrendezés, felülvetés, műtrágyázás), a gépi kaszálás és a szakaszolt legeltetés Nyu-
gat-Európában lényegesen hamarabb terjedt el, ami ott a biológiai sokféleség komoly visszaesését vonta 
maga után. Hazánkban a modernizáció késésének köszönhetően a természeti örökségben keletkezett 
kár kisebb mértékű volt, de a folyamatok lényegében azonosak. A TSZ rendszer virágkorára, az 1960-
80-as évekre tehető a legelőink és rétjeink legerőteljesebb intenzifikálása és túlhasználata. És bár a 
rendszerváltozást követő mezőgazdasági szerkezeti összeomlás ezeket a folyamatokat fékezte, újabb ki-
hívásként jelentkezett az állatállomány csökkenése.

A természetvédelmi megfontolások lénye-
gében csupán fél évszázada jelentek meg a 
gyepgazdálkodásban, válaszul a moderni-
záció hatásaira. Nem csoda, ha a termé-
szetvédelmi eszköztár első, és máig talán 
leghangsúlyosabb elemei bizonyos tiltások 
és korlátozások, amelyek a gazdálkodás 
alapvető elemeit is érintik. Emellett a 
rövid múlttal rendelkező természetvédő 
szakma nem tudta felmutatni az intenzív 
gyepgazdálkodás gazdaságilag is életképes, 
természetközeli alternatíváját. A helyzet 
szükségszerűn konfliktushoz vezetett. 
A természetvédelmi oltalom alatt álló 
területeken a legelő- és rétgazdálkodás 
lehetőségei gazdálkodói szempontból még 
nehezebbé váltak, és hosszú időn keresz-
tül ezt nem kompenzálta semmi. Az ál-
lattenyésztési ágazat általános nehézségei 
közepette a legelő jószágállomány fenntar-
tása a védett területeken még körülmé-
nyesebb lett. Ezen felül a természetvédő 
szakma a közelmúltig számos gyeptípus esetében a kaszálásos használatot, vagy a beavatkozás nélküli 
fenntartást részesítette előnyben a legeltetéssel szemben. 
Ennek oka részben abban keresendő, hogy a téeszidőszak virágkorában valóban országszerte jel-
lemző volt a gyepek - természeti értékeket veszélyeztető - túllegeltetése, ami a gyepek elszegénye-
dését, és bizonyos inváziós fajok terjedését okozta. Ráadásul a kaszálásos használat néhány para-
méter segítségével természetvédelmi szempont-ból látszólag egyszerűen szabályozható (kaszálás ideje, 
gyakorisága, kaszatípus, stb.), a legeltetés ezzel szemben lényegesen több tényezős, nehezebben szabá-
lyozható és ellenőrizhető gazdálkodási rendszer. 
Az utóbbi években mindazonáltal a gazdálkodói és természetvédő szakmák között számottevő el-
mozdulás tapasztalható a kölcsönös megértés és az álláspontok közelítése irányába. Mindez több okra 
vezethető vissza: Gazdálkodói oldalon látható például, hogy nem gazdaságosak a gyepjavítás korábbi 
módszerei (műtrágyázás, felülvetés, öntözés, vízelvezetés), ezzel szemben megjelent a kereslet az ökoló-
giai gazdálkodásból származó, illetve az extenzív tartást igénylő őshonos állatfajták termékei iránt. 
Természetvédelmi oldalról egyre több élőhelytípus esetében tartják célszerűbbnek a gyepek legeltetéses 
hasznosítását. Ezen felül a természetvédelemben is teret nyernek azok a megfontolások, melyek számí-
tásba veszik a társadalmi-gazdasági hatásokat, a vidéki megélhetés szempontjait. 
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A természetvédelem és a gyepgazdálkodás 
együtt gondolkodása még az elején tart, 
miközben a rétek és legelők területe tovább 
csökken. A szakmai kihívások közül itt 
néhányat említünk meg: 
• A gyepre alapozott állattartással foglal-
kozó gazdálkodók és természetvédelmi 
szakemberek között még nem alakult ki 
közös nyelv. 
• Az újabb megközelítések és szakmai ered-
mények a szakoktatásba és a mindennapi 
gyakorlatba lassan épülnek be. 
• A természetvédelmi és gazdálkodói szem-
pontokat összehangoló támogatási rend-
szerek nem kiforrottak, hosszabb távú ter-
vezésre nagyon korlátozottan alkalmasak. 
• A gazdaságpolitikai keretek nehezen 
előrejelezhető változásai egyik pillanatról a 
másikra megakaszthatják a gyepterületek 
fenntartható használata felé tett lépéseket.

A legeltetés és a természetvédelem összefüggéseiről, valamint a két tevékenység viszonyának alaku-
lásáról bővebben olvashatnak weboldalunkon, ahol az a témában készült összefoglaló tanulmányunk 
teljes terjedelmében elérhető: http://e-misszio.hu/enpi-tanulmanyok

Miért fontos a haszonállat genetikai sokféleség fenntar-
tása? 

Közhelynek tűnik, mégis, mintha gyakran elfelejtenénk, hogy a sokféleség érték. A biológiai sokféleség 
fajgazdagságára alapozva alakultak ki ökológiai rendszereink bonyolult szövedékei, táplálékhálózatai és 
más együttműködései, melyeket egységesen természetként tapasztalunk meg. A sokféleség az alkalmaz-
kodás lehetőségét is megteremti az élővilág számára, hiszen a sokféle élőlény összessége tud rugalmas 

válaszokat adni a változó környezet kihívá-
saira. Ez utóbbi jelenség különösen fontos 
lehet a haszonállat sokféleség területén, 
hiszen a genetikai változatok sokfélesége 
lényegesen nagyobb biztosítékot jelent a 
felbukkanó betegségekkel szemben is. Az 
egyes betegségeknek ellenálló, vagy a vál-
tozó környezeti feltételekhez alkalmazkod-
ni képes változatok szerepe felértékelődhet. 
Ezen felül a haszonállatok, azon belül a 
szarvasmarha tartása kapcsán is többféle 
szempont lehet meghatározó, és egyes 
szempontok - mint például a termelékeny-
ség – túlhangsúlyozása veszélyeket rejthet. 
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A gazdasági szempontokat túlzottan előtérbe helyező tenyésztés lecsökkentheti a sokféleséget és 
eltüntethet olyan fajta tulajdonságokat, melyek a háztáji, vagy a külterjes tartásban rendkívül fonto-
sak voltak. Az ilyen szemlélet tehát leszűkítheti a használat lehetőségeit is, azaz egy idő után szűkül 
a lehetősége annak, hogy pl. külterjes tartásra alkalmas szarvasmarha fajtákat találjunk itt, a Kárpát-
medencében. 

A primitívebb, kisebb testű és alacsonyabb hozamú fajtaváltozatok eltűnőben vannak, hiszen nem felel-
nek meg az intenzív termelésben elvárt hozamoknak. Ugyanakkor ellenálló képességük és számos más 
előnyük miatt megőrzésük igen fontos. A kárpáti borzderes szarvasmarha ma Ukrajna és Románia 
egyes részein található meg, ám ott is csökkenő egyedszámban. A projekt egyik célja tehát ennek az 
eltűnőben lévő szarvasmarha fajtának a megőrzése, egyedszámának növelése mind Ukrajna, mind 
Magyarország területén. 

In-situ génmegőrzés
A kifejezés azt jelenti, hogy egy fajta ge-
netikai állományának megőrzését annak 
természetes élőhelyén, természetes élet-
körülményei között biztosítjuk. A hagyo-
mányos haszonállatok esetében ez a kör-
nyezet a falu. 
A génmegőrzés és a használat módja
(haszonvételek, tartási mód) szorosan 
összefüggnek, hiszen egy fajta olyan
előnyös tulajdonságait, mint pl. az el-
lenálló képesség, vagy a változó lege-
lőviszonyokhoz való alkalmazkodás, úgy 
lehet megtartani, ha a tartási mód ezt 
megköveteli az állatoktól. 

És itt érdemes ismét tisztázni azt, hogy 
mi a célunk. Mára a szarvasmarha tartás 
hazánkban is az intenzifikálás felé tolódott el, ami különösen a tejtermelő állományok esetén jelent 
erősen intenzív, istállózó tartási módot. A kárpáti borzderes fajtamegőrzési program célja ugyanakkor 

az, hogy a fajtát kettős hasznosítású, alacso-
nyabb termelékenységű, de kisebb igényű és 
jó ellenálló képességű hazai állományként 
alakítsuk ki, illetve tenyésszük. Úgy gon-
doljuk, hogy a kárpáti borzderes szarvasmarha 
ezen tulajdonságaival kielégíti a háztáji gaz-
daságok igényeit, így teljesülhetnek az in-situ 
génmegőrzés feltételei.  
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A kárpáti borzderes szarvasmarha bemutatása

A fajta a Ká rpá tok karé já ban é s a hegylá bi terü leteken alakult ki. Ő se a tő zeg marha, melyet az em-
ber hozzávetőleg 3000 é ve há ziasí tott. A fajta eredete azonban a homá lyba vé sz. A mai formá já t, ami 
nem tú l egysé ges, első sorban a haszná lat alakí totta. A Ká rpá tokban jelenlé vő  csopá k, moká ny, riska, 
ke-szeg, busa marhá t alpesi borzderes fajtá jú  szarvasmarhá kkal keresztezté k, mely az eddig viszonylag 
heterogé n á llomá nynak egysége-sebb kü lső t kö lcsö nzö tt. Haszná latá n az alpesi borzderessel tö rté nt 
keresztezé s nem sokat vá ltoztatott, megtartotta primití v ő si jellegé t, talá n csak a tejtermelé sé n javí tott 
valamennyit. A Ká rpá t-medencé ben ma é lő  szarvasmarha fajtá k kö zü l a legkisebb termetű , ezé rt 
kevé sbé  fé lelmetes, ellenté tben pé ldá ul a tekinté lyt parancsoló , szilaj magyar szü rké vel.
Küllemét tekintve kis testű , de nem kelti csö kö tt á llat benyomá sá t, marmagassá ga 110 -135 cm. Szí ne a 
borzderes fajtá ra jellemző , nem egysé ges, barna é s szü rke sző rszá lak keveré ke (jellegzetes deres szí n). Ha 
a szü rke sző rszá lak vannak tú lsú lyban, akkor az á llat szü rké sbarna benyomá st kelt, ha a barna, akkor 
inká bb barná s á rnyalatú . Az á llatok nagy ré sze rigó szá jú , mely a szá j é s az orr kö rü l hú zó dó  fehé r sá vot 
jelenti. A tehenek á tlagosan 350 kg sú lyú ak az ivari dominancia szembetű nő , a biká k elé rik a 600 kg-ot
is. A há tsó  vé gtagok enyhé n kardos á llá sú ak, a szü gy nem tú l lebernyeges. A fej kissé  nagy, de szé p 
vonalú . A szarvak nem mindig szabá lyos á llá sú ak, a szarvtő  vilá gos, fekete vé ggel, de elő fordul a sö té t 
szarv is. A fü l belü lrő l gyakran hosszú  sző rö kkel borí tott. A patá k palaszü rké k.

Hazá nk domborzati é s termé szeti viszonyai-
hoz jó l igazodó  fajta, nem vé letlenü l volt ho-
nos É szak-Kelet Magyarorszá gon (Szatmá r, Be-
reg é s Zemplé n) mé g a mú lt szá zad má sodik 
felé ben is. A fajtá t az intenzifiká ció , a termelé si 
eredmé nyek versenyszerű  feltorná zá sa szorí -
totta ki az á llattartá sbó l.

A ká rpá ti borzderes fajta a Ká rpá t-medencé ben 
ő shonosnak, vagy ré gen honosultnak tekinthető , 
í gy megé rdemli a kiemelt figyelmet. 
Mint minden ré gi fajta, ez is kettő s hasznú  
(tej, hú s), valamint kiegé szü l egy harmadik
haszonnal is, az igá ztatá ssal, mely haszonvé tel 
a szegé nyember szá má ra elengedhetetlen volt. 

Teje jó beltartalmi értékű, zsír és fehérje tartalma igen magas. Ezen tulajdonságainak köszönhetően 
fontos szerepet kaphat az önellátásban és a jó minőségű helyi termék előállításban.
Megfelelő  tartá s eseté n szelí d, á tengedő  termé szetű , kiválóan alkalamas háztáji tartásra. Euró pá ban szin-
te egyedü lá lló  módon a Ká rpá tok eldugott falvaiban a mai napig gyakori kö zlekedé si é s szá llí tó eszkö z 
a borzderesek á ltal hú zott szeké r.
Idő já rá s viszontagsá gaival szemben ellená lló , betegsé gekre nem fogé kony, ridegtartá sra alkalmas, ezzel 
együ tt jó l tű ri az istá lló s tartá st is. A fajta igé nytelensé ge persze nem azt jelenti, hogy a vé gletekig sanyar-
gathatjuk. Mint minden jó szá g, a ká rpá ti borzderes szarvasmarha is meghá lá lja a jó  gazda gondossá gá t. 
A zá rt istá lló zó  tartá s azonban rontja a fajta ellená lló  ké pessé gé t, ezé rt az ilyen tartá s mó dot kerü ljü k! 
Tapasztalataink szerint a legjobb megoldá s egy fé l-rideg tartá s, vagy ahogy mi nevezzü k - kezes tartá s. 
Ez azt jelenti. hogy tavasztó l ké ső  ő szig legelő n van az á llat, de a borjakat az első  idő kben lekö tjü k, 
magunkhoz szelidí tjü k, í gy a legelő n sem okoz gondot a fejé s, vagy az orvosi kezelé s. 
A fajta hasznos é lettartama meglehető sen magas. Mí g a hazai intenzí v tartá sban ez az é rté k 2,3 laktá-
ciós időszak, borzderes teheneink hasznos é lettartamban meghaladják a 20 é vet. 
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A kárpáti borzderes szarvasmarha jó l alkalmazkodik a legelő  á llapotvá ltozá saihoz. Legelé si techniká ja 
tö bb szempontbó l elő nyö sebb, mint má s fajtá ké . Tö bb magassá gban is legel é s a legelő n talá lható  
nö vé nyek kö zö tt kevé sbé  vá logat. Kifejezetten szereti pé ldá ul a kö ké nyt, vagy a hé jakú t má csonyá t. 

A kárpáti borzderes haszonvételei

A kárpáti borzderes szarvasmarha hagyományosan kettős, illetve hármas hasznosítású fajta. A tej- és 
húshaszon mellett az igáztatásra is kimondottan alkalmas, ugyanis a kárpáti borzderes jól irányítható 
és szorgalmas igás állat. A jól ismert fő haszonvételeken felül vannak további hasznai is a szarvasmarha 
tartásnak, amiről alább, az Egyéb hasznok alfejezetben írunk.  

Tejhaszon
A ká rpá ti borzderes a koncentrá lt tejű  
fajtá k kö zé  tartozik, ami magasabb zsí r 
é s fehé rje tartalmat, valamint kisebb 
tejmennyisé get jelent más szarvasmarha 
fajtá kkal összehasonlítva. 
Legelteté ssel, kiegé szí tő  takarmá ny né lkü l, 
az erő sen aszá lyos é vekben teheneink 
á tlagosan napi 8-10 liter tejet adtak. Az 
á tlagtó l egy-egy egyed elté rhet enné l alac-
sonyabb tejhozammal. Romá niá ban é s 
Ká rpá taljá n egyará nt tapasztaltuk, hogy a 
há zná l, istá lló ban, kie-gé szí tő  takarmá nyon 
tartott á llatok tejhozama elé rheti a napi 
20 litert. Mindazonáltal a fajta megőrzés 
tenyésztési célja nem a tejtermelés fokozá-
sa, ezért – ahogyan azt korábban is meg-
jegyeztük – az ilyen, intenzifikálásra
irányuló tartást, vagy tenyésztést nem java-
soljuk. 
A tej laboratóriumi vizsgálata során megállapítható volt, hogy a kárpáti borzderes tehenek teje más 
fajtákéval összehasonlítva számottevően magasabb fehérje és zsírtartalmat mutatott, ahogyan a táb-
lázatból látható.

holstein
n=6

magyar tarka
n=6

kárpáti borzderes 
súlyozott átlag

n=18
Szárazanyag 12,02  -  100 % 12,75  -  100 % 14,10 – 100 %
Tejzsír 3,41  -  28,4% 3,65  -  28,6% 4,94 – 35,0 %
Tejfehérje 3,33  -  27,7% 3,49  -  27,4% 4,03 – 28,6 %

Egyes ősszel vett tejminták (Mikóháza) esetében a szárazanyag tartalom átlagos értéke 10 minta eseté-
ben 15,85%-ot mutattak, ami koncentrált tejű Jersey szarvasmarhák tejével összehasonlítva (14,53%) 
is magasnak számít. 
Természetesen meg kell jegyezzük, hogy az egyedi változatosság, és a különböző környezeti hatások 
jelentősen befolyásolják a tej szárazanyag-tartalmát.
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A tej zsírsav összetételére vonatkozó laboratóriumi 
mérések azt mutatták, hogy a vizsgált szarvasmarha 
fajták esetében nem a fajta volt a meghatározó a ma-
gasabb telítetlen zsírsav arányban (ismereteinek sze-
rint ezek az egészségesebb zsírsavak), hanem sokkal 
inkább a tartási körülmények. A legelőn tartott álla-
tok teje zsírsavösszetétel tekintetében egyértelműen 
előnyösebb eredményeket mutatott. 
Megjegyezzük, hogy egy fontos érték, a többszörö-
sen telítetlen zsírsavak, azon belül a linolénsavak2  
aránya kiugróan magas volt a vizsgált kárpáti borz-
deres tejek esetében, ami pozitív, ám messzemenő 
következtetéseket ebből akkor lehetne levonni, ha 
nagyobb mintaszámot tudnánk vizsgálat alá vonni. 

A tejhaszon tekintetében azt szeretnénk támogatni, 
hogy minél több gazda dolgozza fel a tejet, ezáltal a 
feldolgozott termék árában kapja meg saját, és csa-

ládja munkájának ellenértékét, és – nem utolsósorban – váljon függetlenebbé a napi tej felvásárlástól. 
Ezért is javasoljuk a gazdálkodóknak a sajtkészítést. 

Sajtkészítés
A kárpáti borzderes szarvasmarha kihelyezési programban – és általában a háztáji tartásban –, szor-
galmazzuk a tej feldolgozását, a sajtkészítést. Azon túl, hogy helyi munka felhasználásával hozzáadott
értéket teremtünk, a friss tej piacához viszonyítva 
jelentős mértékben csökkenthetjük a gazdálkodók pi-
aci kiszolgáltatottságát. A sajtkultúra felfutóban van 
Magyarországon, és szeretnénk, ha ezt a lehetőséget 
a kárpáti borz-deres tartók is kihasználnák, hiszen a 
fajta erre jó lehetőséget biztosít.  
A ká rpá ti borzderes kisebb mennyisé gű , á m magas 
beltartalmi é rté kű  teje a sajtké szí té shez kivá ló an alkal-
mas. A tej ö sszeté tele a Jersey fajtá é hoz hasonlí tható , é s 
mivel a ká rpá ti borzderes fajta a Ká rpá t-medencé ben 
alakult ki, a sajtké szí té sben hosszú  tá von legalá bb olyan
eredmé nyeket é rhetü nk el, mint a Jersey eseté ben, 
amennyiben a sajtké szí tő k haszná lni kezdik a fajtá t. 
A magyar gyepek a szakirodalom szerint vá ltoza-
tosabbak, mint a nyugat-euró pai legelő k, hiszen á lta-
lá ban 60 gyep-ö sszetevő bő l á llnak, de nem ritka a 130 
fé le gyepalkotó  sem. Ez a vá ltozatossá g megjelenik a 
tej é s a sajt minő sé gé ben. Nem beszé lve arró l, hogy 
a kü lterjes tartá s lehető vé  teszi az á llatok szá má ra, 
hogy az adott idő szaknak megfelelő en szü ksé gletü k 
szerint vá logassanak a nö vé nyek kö zö tt, így á llataink 
ö nmagukat gyó gyí tjá k egy fajgazdag legelő n.

 2   Az Omega 3 zsírsavak közé tartozik. Esszenciális zsírsav, ami azt jelenti, hogy szervezetünknek szüksége van rá,   
de maga nem tudja előállítani, táplálékkal kell bevinnünk.
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Egy kiló  friss sajtot tapasztalataink szerint 7 liter tejbő l 
tudunk elő á llí tani, de az ő szi tejbő l 4,5 liter is elegendő  
volt. A sajtjainkat megkó stoló  hazai tapasztalt sajtké szí tő k 
egyö ntetű en kedvező en nyilatkoztak a kárpáti borzderes 
tejből ké szí tett sajtok minő sé gé rő l. 
A fajta teje az é rlelt sajtok ké szí té sé re kivá ló an alkalmas, ami 
a sajtok piacra juttatá sakor lé nyeges szempont. Az é rlelé snek 
kö szö nhető en tovább csö kken a termelő  korábban említett 
piaci kiszolgá ltatottsá ga, maga dö ntheti el, hogy mikor 
kí ná lja eladá sra az é rlelt sajtot, miközben az érlelés növeli 
a sajt értékét. A sajtok é rlelé sé hez szü ksé ges a megfelelő  
pince. Ez 8-15 Co fok kö zö tti hő mé rsé kletű , egyenletes 
pá ratartalmú  pincé t jelent. Termé szetesen minden pincé nek egyedi mikroklí má ja van, ezé rt minden 
gazdasá gnak egyedi sajt termé kei is vannak, hasonló an a borok vá ltozatossá gá hoz. 
Hosszú távú jövőképünkben az szerepel, hogy a borzderes tartó gazdák közül sokan kínálnak majd 
saját márkanévvel ellátott, borzderes tejből készült sajtokat, melyeket a piac elismer.

Sajtkészítő eszközök a projektben részt-vevő gazdálkodóknak
Ahogyan fentebb említettük, a kihelyezési programunkban résztvevő gazdálkodóknak (a jelen projekt 
keretében beszerzett állatok mellé) igyekeztünk olyan sajtkészítő eszköz készleteket összeállítani, me-
lyekkel háztartási szinten elkezdhető a sajtok előállítása. Mivel ezek az eszközök a kiadvány elkészülte 
után kerülnek kihelyezésre, ezért használatuk tapasztalatairól csak később fogunk tudni beszámolni. 
Az eszközök beszerzését és ingyenes kihelyezését azért vettük be a projektbe, hogy ezzel is bátorítsuk a 
gazdálkodók árutermelését, a tej feldolgozását. 

Sajtműhelyek, együttműködések
Ha valaki már tartott úgy szarvasmarhát, hogy a reggeli fejéstől az esti sajtkészítésig maga végezte a 
munkafolyamatokat, akkor pontosan tudja miről szól ez a bekezdés. Munkamegosztás nélkül ezt a 
munkaterhet csak ideig-óráig lehet viselni. A napi rendszerességű sajtkészítés az állatok ellátása mellett 
egy gazdálkodónak, de még egy családnak is túlságosan nagy teher. 
A megoldás az összefogás lehet, amelyben valamilyen módon megoszlanak a feladatok. Itt két lehetséges 
megoldást vázolunk fel, melyek felé a gazdák elindulhatnak annak érdekében, hogy hosszú távon is 
működőképes gazdasági haszonvételt, bevételi forrás alakítsanak ki: 

- Egy gazdálkodói közösségen belül valaki, vagy többen vállalják a rendszeres sajtkészítést, míg a többi 
gazdálkodó a tejet hordja be a feldolgozó műhelybe. Ebben az esetben a műhely mindig átveszi a 
tejet, mégpedig nem nyomott, hanem tisztességes piaci áron, méltányolva a tej magas beltartalmi 
értékét.

- A másik esetben a gazdálkodók közösen működtetnek egy sajtkészítő műhelyt, ahol mindenki bi-
zonyos rendszerességgel (heti 1-2 alkalommal) elkészíti a maga sajtját. A köztes napokon a fejt tejet 
hűtve tárolja, és csak a sajtkészítős napokon jelentkezik extra munkateher.   

Ezen a két változaton és a sajtkészítésen túl természetesen még számos egyéb gazdálkodói együttműködés 
elképzelhető, beleértve a közös legeltetést, a falu csordát, a közös takarmány készítést, a közös bika-
vágást és feldolgozást, a termékek közös piacra juttatását, valamint egymás átmeneti helyettesítését a 
gazdaságban. Az együttműködés tehát messze nem csak a sajtkészítés esetében lehet célszerű, bár tény, 
hogy a termelő szövetkezetek rossz emléke és a társadalmi széthúzás nem teszi túl népszerűvé az ilyen 
javaslatokat. Lehet persze egyénileg is próbálkozni egy komplex gazdálkodással, bárki kipróbálhatja 
meddig bírja, azért mi egyértelműen az együttműködést javasoljuk és bátorítjuk.   
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Hús haszon
A fajta húsa a külterjes tartásnak és a természetes 
eredetű takarmánynak köszönhetően általában ki-
fogástalan minőségű. Ahogyan azt alább, a szarvas-
marha kihelyezési program kapcsán írjuk, előny-
ben részesítjük az olyan gazdálkodókat, akik több-
féle haszonvétellel tartják szarvasmarháikat. Sze-
retnénk, ha minél többen tartanák meg hizlalásra 
a nekik járó növendék bikákat, majd levágnák és 
feldolgoznák, ahogyan az a sertés tartóknál sok 
helyen még ma is természetes és évente ismétlődő 
munkafolyamat. Az így nyert hús eredete ismert, 
összetétele megbízható, és a kis bikákat ingyen fel-
hizlalja a legelő. A bika vágás és feldolgozás ráadá-
sul egy újabb jó alkalom az együttműködésre a 
gazdák között, hiszen egy ilyen nagy munka több 
embert kíván.   
A hazai kárpáti borzderes állományok húsával kapcsolatban is túl vagyunk néhány laboratóriumi vizs-
gálaton. Általában a kérődzők húsának zsírsavösszetételében a többi állatfajjal és főként a növényi ola-
jokkal szemben jelentős a telített zsírsavak aránya. A növényi olajokhoz képest az állati zsiradékokban 
lényegesen kisebb a többszörösen telítetlen zsírsavak aránya. Ennek oka, hogy a takarmánnyal bevitt 
telítetlen zsírsavak a bendő mikroorganizmusainak köszönhetően hidrogenizálódnak, így többnyire 
már telített formában épülnek be az állatok szervezetébe. 
Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy az újabb kutatások számos telített zsírsavval kapcsolatban 
megállapították, hogy nincs koleszterin növelő hatásuk. 
A kárpáti borzderes növendék bikák húsának laboratóriumi vizsgálata és más vizsgálati eredmények-
kel való összevetése viszonylag magas telített zsírsav arány mutatott, tehát az eddigi vizsgálati ered-
mények szerint az egészségesnek tartott extenzív, legeltetéses tartási körülmények nem eredményezik 
törvényszerűen az alacsonyabb telített zsírsav arányt. 

Egyéb hasznok
A szarvasmarha tartás számos egyéb hasznot kínál, melyeket 
kihasználhatunk. Természetesen a további haszonvételek 
további munkát is igényelnek a gazdától, de jó munkaszer-
vezéssel és egy kis gyakorlattal hatékonyan működő gaz-
daságot szervezhetünk. 
Az egyik legismertebb hasznos melléktermék a marha trá-
gya, amit érlelés után a háztáji kiskertben, vagy akár a 
néhány hektáros szántóföldi gazdálkodásban talajerő után-
pótlásra tudunk felhasználni. Sajnos napjainkban a szerves 
trágyának nem tulajdonítanak akkora értéket, mint régen, 
pedig az anyag körforgást így valósíthatjuk meg. A marha 
trágya ugyanis jóval gazdagabb összetételű (nyomelemek, 
hasznos baktériumok), mint a mesterséges tápanyag után-
pótlás. Napjaink egyik fenyegető globális problémája a ta-
laj termő rétegének pusztulása, eltűnése. A szerves trágya 
biztosíthatja a humusz, azaz a termő réteg újraképződését. 
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További értékes melléktermék a tej savó, ami a sajtkészítés közben keletkezik és számos felhasználási terü-
lete ismert. A sajtok készítésekor a tejsavóban marad a tej fehérjetartalmának 28%-a (számos könnyen 
emészthető, magas biológiai értékű aminosav), valamint ásványi anyag tartalmának 80%-a. Élelmiszer biz-
tonsági szempontból nem elhanyagolható, hogy a tápok fehérjetartalmát általában szójával biztosítják, 
aminek zöme hazánkban is import génmanipulált szója. A GMO a nagyüzemi takarmányozáson ke-
resztül bekerül az élelmiszer láncba, holott hosszú távú hatásai finoman szólva is kérdésesek.  
Egy jól szervezett és az önellátás felé tartó gazdaság számára fontos lehet, hogy a tejsavó kiváló ta-
karmány sertéshizlaláshoz. A tej feldolgozás melléktermékén sertést nevelhetünk, kiegészítve az egyéb-
ként is gyarapodó élelmiszer készleteinket. Arról nem is beszélve, hogy a bika vágásakor készített 
kolbászt sertés hússal és szalonnával érdemes puhítani, zsírosabbá tenni. 
És itt elérkeztünk az egyik legfontosabb haszonvételhez, a borjú vágáshoz. A tenyészetekben születendő 
bika borjúk ugyanis általában vágóállatok, azaz hizlalás után levágásra kerülnek. Bár ma Magyaror-
szágon nem elterjedt, de a borjú vágást is lehet a disznóvágáshoz hasonlóan szervezni, sőt, kistermelőként 
a falusi vendégasztal szolgáltatás keretében értékesíteni. Többen panaszkodnak arra, hogy tőkehúsként 
értékesítve vidéken alacsony ára van az egyébként a gasztronómiában  keresett jó minőségű borjúhús-
nak. 
Mint általában a minőségi termékek esetében, 
itt is igaz lehet, hogy a borjúhúsra meg kell ta-
lálni a megfelelő vevőt. Azt, aki értékeli a termé-
szetes takarmányon hizlalt borjú jó minőségű 
húsát. 
Fentebb már említettük a fogatolást. Bár mára 
szinte minden munkavégzést motorizáltunk, 
azért érdemes időt szánnunk egyes állataink fo-
gatba tanítására. Régen, mikor az állati erő nagy 
szerepet kapott, az ökrös fogat sem volt ritka. 
Ma a tehenes fogat lehet ennek alternatívája, 
ahol a borjúnevelésre és fejésre hasznosított 
teheneinket fogjuk be időnként a szekér elé. A 
fogatolás ma már inkább idegenforgalmi szem-
pontból lehet fontos, különleges, és arra bizta-
tunk minden szarvasmarha tartó gazdát, hogy 
próbálja ki ezt a hasznosítást, mint turisztikai 
szolgáltatást. A szekér fogat jó kiegészítője lehet gasztronómiai programoknak (borozás, sajtkóstolás és 
egyéb kistermelői étel kínálások), valamint gazdaság bemutatásoknak és kisebb túráknak. A fogatolt 
szarvasmarha a lóval összehasonlítva lassabb, ám biztonságosabb munkavégzésre alkalmas és méret-
arányosan nagyobb erő kifejtésére képes. 
A szarvasmarha természetvédelmi jelentőségére a természetvédelemről szóló fejezetben már utaltunk. 
Értékes gyepterületeink legeltetéssel való fenntartása, vagy jó állapotba hozása szintén egy lényeges 
haszon, hiszen segít a változatos tájszerkezet és az élőhelyi sokféleség megőrzésében.
Végül a lelki haszonról: Számos fejlett gazdaságú országban régóta elterjedt a pszichológusok al-
kalmazása. Aki viszont szarvasmarhát tart, és örömét leli benne, annak nincs szüksége pszichológusra. 
Sok visszajelzés erősíti meg azt, hogy az állatokkal való munka és a rendszeres gondoskodás értelmet 
ad az életnek, a reggeli felkelésnek és a munkának. 
Úgy gondoljuk, hogy a magyar vidék újraéledéséhez elengedhetetlen a szarvasmarha tartás újbóli elter-
jedése, és a vele együtt megjelenő munkakedv. A szarvasmarha tartással jó esetben a gazdák közötti 
együttműködés is kialakul, hiszen összefogással könnyebb boldogulni.  
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Szarvasmarha kihelyezési programunk

Programunkat úgy foglalhatjuk össze, hogy a jelentkező és kellő érdeklődést mutató, valamint a szük-
séges szakértelmet elsajátított gazdáknak ingyenesen kihelyezzük a kárpáti borzderes szarvasmarhákat, 
természetesen a tulajdonunkban lévő állományi létszám erejéig. A kihelyezett állatok részben saját 
korábbi beszerezéseink és azok szaporulatai, részben pedig ezen projekt keretében beszerzett állatok 
(40 egyed). A kihelyezett állatok a mi tenyészetünkben maradnak, azok tejhaszna a gazdákat illeti meg. 
A szaporulatot fele-fele arányban osztjuk el a gazdák és egyesületünk között úgy, hogy mindkettőnknek 

maradjon idővel nőivarú egyed is. A kihelyezés 5 évre szól, 
azután újra tárgyaljuk a feltételeket. A kihelyezésért cserébe 
elvárjuk, hogy a gazda feleljen meg a jó gazda gondosságáról 
szóló szakmai iránymutatásnak, melyet minden gazda ré-
szére egy személyes képzést követően átadunk. 
A kárpáti borzderes szarvasmarhák kihelyezése több célt 
szolgál egyszerre, ahogyan azt a céloknál már megfogalmaz-
tuk, ezek a háztáji szarvasmarha tartás újbóli fellendülésé-
nek segítése, a helyi megélhetés és az egészséges élelmiszer 
előállítás támogatása, valamint az in-situ, azaz a fajta termé-
szetes közegében és hagyo-mányos hasznosítási módjaival 
való génmegőrzése.  

A haszonvételekről
A szarvasmarha kihelyezési program koncepciója az, hogy segítse a háztáji  szarvasmarha tartás újbóli 
elterjedését hazánkban. A háztáji tartásban pedig az a természetes, ha az állatok több hasznát is élvezi 
a gazda, ezért szeretnénk hosszabb távon olyan gazdákkal együtt dolgozni, akik a tejet feldolgozzák, sa-
jtot és egyéb tejtermékeket készítenek, illetve bikát hizlalnak, majd annak húsát feldolgozzák. Bár min-
dezen műveletek idő- és munkaigényesek, az oly sokat emlegetett vidéki megélhetésnek vitathatatlanul 
az állattartás és annak haszna lehet az egyik lába. Ehhez természetesen családon belül olyan munka- és 
időbeosztást szükséges kialakítani, amely lehetővé teszi az egyéb tennivalók mellett az állatok ellátását.  

Tapasztalatok Magyarországon
Hazánkban a kárpáti borzderes szarvasmarha még most van újból terjedőben, ezért bármilyen állomány 
növelést csak behozatallal tudunk megvalósítani. Létező állományai a fajtának ma Romániában és 
Ukrajnában (Kárpátalja) vannak, azonban utóbbi ország-
ból az állat behozatal nem engedélyezett, ezért az import 
csak Románia felől lehetséges. A továbbtartásra szánt ál-
latok behozatala és a kapcsoló állategészségügyi és karan-
tén előírások megnehezítik a beszerzést és jelentősen 
megnövelik annak költségeit. Ráadásul Romániában sem 
egyszerű olyan állatokat találni, melyek hordozzák a fajtajel-
leget, kellő változatosságot mutatnak és elfogadható áron 
megvásárolhatók.  
A hazai kihelyezések tapasztalatai általában pozitívak, a ki-
helyezéseink többsége jól működik mind a gazdák, mind 
a mi megelégedésünkre. A jelen projekt keretében vásárolt 
kárpáti borzderes szarvasmarhák április végén, közel 2,5 
hónap karanténozást követően kerültek ki a gazdákhoz, 
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aminek eredményeképpen erőnlétük lerom-
lott. A többszöri rakodás, szállítás, a téli bálás 
takarmány, valamint a karanténban több hé-
ten át való összezártság az állomány jelentős 
részét erősen megviselte. A gazdákhoz való 
kihelyezés ezek után jelentős javulást hozott 
az állatok kondíciójában, a legelőkön hamar 
elkezdték összeszedni magukat és azóta ezzel az 
állománnyal nincsenek problémák. 
Korábban kihelyezett szarvasmarháink ese-
tében vannak egyes gazdáknak kifogásai az 
alacsony tejhozammal, ami kétségessé teszi a 
tartásba fektetett munka és pénz megtérülését. 
Szeretnénk itt néhány problémára felhívni a 
figyelmet: az egyik, hogy tapasztalataink sze-
rint a gazdák nem olvassák el, vagy nem veszik 

figyelembe az általunk átadott tartástechnológiai útmutatásokat, vagy azok egyes lényeges részeit. Az 
alacsony tejhozamra olykor úgy panaszkodnak, hogy még nem oldották meg a borjak leválasztását, 
holott azelőtt mérvadó hozamokat nem lehet mérni. Ezen felül az általunk megadott átlagos termelési 
adatok (8 – 10 liter naponta) ideális tartási körülményekre vonatkoznak, ami nem minden gazdánál 
teljesül. És természetesen mindezeken felül lehetnek olyan állatok, melyek az átlag alatti tejtermelésre 
képesek, ami valóban ronthatja egy családi gazdaság jövedelmezőségét. 
Ideális esetben a gazdának magának kell olyan mértékben megismernie az állatait, hogy észrevegye, 
szinte érezze mire van szükségük. A jó termelékenységet kezes tartással, türelemmel és figyelemmel 
lehet elérni. Ahogyan az egyik gazda megfogalmazta, a fejéskor leadott tej mennyiségét nem csak az 
befolyásolja, hogy ki feji az állatot, hanem még az is, hogy a megszokott fejőemberen a megszokott 
sapka van-e. Az ilyen fajta gondolkodástól és ilyen minőségű odafigyeléstől sajnos elszoktunk, pedig 
nagyapáink a szoros ember–állat kapcsolatban ezeket természetesnek vették. 
A nagyüzemi tejtermelés centire és grammra kiszámított, vezérelt rendszerébe beállított, óriási hozamú 
és átlagosan 2,3 laktációs ciklust megélő tehenek inkább hasonlítanak élő robotokra. Az általunk ki-
helyezett és akár 20 éves kor felett is ellő, borjút nevelő borzderesek pedig inkább állatok, a maguk 
érzékenységével, visszajelzéseikkel és igényeikkel, az oda-vissza működő ember–állat kapcsolattal.    
Az állatokkal való foglalkozás felelősség! Sokakban 
él a romantikus kép legelésző tehenekről, futkározó 
borjakról, frissen fejt tejről és kiváló minőségű 
tejtermékekről. 
Az állattartás szépségeit és hasznait viszont csak akkor 
élvezhetjük, ha az év 365 napján gondoskodunk az ál-
latokról. A napi munka rendszeressége sokak számára 
teher. A szénagyűjtés, a trágyázás nehéz, de csak ak-
kor, ha egy embere marad minden munka. Egy család 
számára egy-két tehén ellátása már viszonylag könnyű, 
ám ehhez családi összefogásra van szükség. Ez manap-
ság sajnos úgy tűnik gondot jelent.
Gyakran beszélünk extenzív, vagy rideg tartásról. A 
rideg tartás nem azt jelenti, hogy kevés, vagy rossz 
minőségű takarmányt adunk az állatoknak, vagy hogy 
keveset foglalkozunk velük. A kárpáti borzderesről 
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ugyanakkor elmondható, hogy szerény igényű, 
fűszéna takarmányon is eltartható. 
Az utóbbi évek tapasztalatai szerint a Magyaror-
szágon felnövő borjak mérete tendencia jelleggel 
növekedésnek indult. Ennek okai lehetnek a jó 
és bőséges takarmányozás, az abrakolás és a ké-
sei tenyésztésbe vétel. A kevés mozgás, a csor-
dában járás és a mezőgazdasági munkában való 
hasznosítás hiánya is hozzájárulhat a testméret 
növekedéséhez. Ez a tendencia arra enged követ-
keztetni, hogy a fajtában vannak növekedési po-
tenciálok, melyek árutermelési irányultság esetén 
bőségesebb takarmányozással kiaknázhatóak. 
Mindazonáltal a fajta tenyésztési célja elsősorban 

az, hogy az eredeti, kisebb termelésű, ám ellenálló, kis igényű fajtajelleget megőrizzük. 
Néhány szót kell szóljunk a kezességről. A fajta alapvetően szelíd, átengedő természetű, könnyen 
kezelhető. Ezen tulajdonságait a növendék állat biztonsággal akkor tartja meg, ha már kicsi borjú kor-
ban elkezdünk vele foglalkozni (inprintelés). A 30 kg-os borjút könnyebb megfogni, lekötni, mint 100-
150 kg-os korában. Hozzá kell szoktatni az ember érintéséhez, hogy később fejhető, az állatorvos által 
kezelhető legyen. Tapasztalataink szerint sok gazda 
nem szánja rá az időt a borjakkal való foglalkozásra, 
ami gyakran az állatok elvadulását eredményezi.
A kárpáti borzderes ismertsége az évek óta folyta-
tott népszerűsítő tevékenységünk nyomán megnőtt. 
Az érdeklődés azért olyan jelentős, mert a több 
évtizedes űrt, ami a nagyállat tartásban jelentkezik, 
a kárpáti borzderes képes volna betölteni. Mérete 
és termelése alkalmassá teszi a háztájiban való tar-
tásra. Tenyésztésének szervezése jelenleg nagyon 
szűkös forrásokkal rendelkezik, országos méretű 
programmá való kiteljesedéséhez állami segítségre 
lenne szükség. Egyedszáma még mindig nagyon 
alacsony, ezért az állatok iránt mutatkozó igényt 
egyelőre nem tudjuk kielégíteni. 

Tapasztalatok Ukrajnában
Ukrán partnerünk, a Terra Dei Alapítvány a beszerzés kapcsán 
panaszkodott arra, hogy a fajta tenyésztése a kárpátaljai terüle-
ten az elmúlt években gyakorlatilag megszűnt. Kevés létező gaz-
daság van, amely még jelentősebb számban foglalkozna a fajta 
tartásával, ezek közül az egyiktől sikerült a projektben tervezett 
40 szarvasmarhát beszerezni. 
Ukrán oldalon a szarvasmarha kihelyezésben résztvevő 
gazdálkodók az állami mezőgazdasági támogatások hiányára 
panaszkodnak, ami miatt a szarvasmarha tartás kevésbé 
kifizetődő. Ott is felmerült néhány gazda esetében, hogy a faj-
ta tejhozama nem elég magas a jövedelmező gazdálkodáshoz. 
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Természetesen programunkba ukrán oldalon is olyan 
gazdálkodókat kell bevonni, akiknek megfelel a fajta által 
adott kevesebb, ám magas beltartalmi értékű tej. 
Ukrán partnerünk majd minden résztvevő családnak ki-
helyez majd egy kisebb kapacitású fejőgépet és egy tej fel-
dolgozásra alkalmas edényt, melyek segítségével el lehet 
kezdeni a családi gazdaságokban a feldolgozást és sajtkészí-
tést.  

Hozzá kell tegyük a fentiekhez, hogy Ukrajnában a háborús 
helyzet miatt a szokásosnál is kiszámíthatatlanabb az élet 
és a gazdálkodás, ami tovább nehezíti projektünk megvaló-
sítását, valamint a szarvasmarha tartás újbóli felfuttatását. 

További tervek

Rövid távon szeretnénk stabilizálni együttműködésünket a kihelyezési programban résztvevő gazdák-
kal, kialakítva a kommunikáció és az ellenőrzés rendszeres menetét. A saját egyéb állományainkkal 
együtt mára csaknem 70 szarvasmarhánk került kihelyezésre, tehát először ezeket a kihelyezéseket 
szeretnénk biztonsággal és sikeresen működtetni. 
Később a keletkező szaporulatból további kihelyezéseket tudunk majd elindítani, ami által létszámban 
és területileg is bővíthetjük programunkat. 
Árutermelés szempontjából azt szeretnénk, ha a kárpáti borzderes tartók ismert és közkedvelt tej és 
hús termékeket készítenének, forgalmaznának. 
Hiszünk abban, hogy a kárpáti borzderes szarvasmarha kihelyezést érdemes országos programmá 
bővíteni és hogy ekkor stabil alapja lehet a háztáji szarvasmarha tartás újból fellendülésének hazánk-
ban.
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Ez a kiadvány az Európai Unió támogatásával készült. 
Tartalmáért a kedvezményezett E-misszió Egyesület felel, 
az nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. 

A „Természetvédelmi szempontú gyepkezelés és a kárpáti borzderes szarvasmarha génmegőrzési tevékeny-
sége a Bereg határon átnyúló régiójában” című projekt a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (www.huskroua-cbc.net) keretében kerül végre-
haj-tásra, és az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg a European Neighbourhood and Partner-
ship Instrument támogatási forrásból. A Program általános célja az együttműködés élénkítése és elmélyí-
tése környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból fenntartható módon a következő területek között: 
Kárpátalja Ivano-Frankivszki é s Csernovici megyé k Ukrajnában, valamint Magyarország, Szlovákia és 
Románia jogosult szomszédos régiói.

Az Európai Unió 27 tagországból áll, melyek elhatározták, hogy fokozatosan összekapcsolják tudásai-
kat, erőforrásaikat és céljaikat. A bővítés 50 éve alatt a tagországok együtt létrehozták a stabilitás, a 
demokrácia és fenntartható fejlődés térségét, miközben megőrizték a kulturális sokféleséget, a toleran-
ciát és az egyéni szabadságot. Az Európai Unió elkötelezett amellett, hogy eredményeit és értékeit a 
határain túli országokkal és emberekkel is megossza. Az EU irányító testülete az Európai Bizottság. 

A  Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program a 
2007–2013 támogatási időszakban kerül végrehajtásra, a résztvevő EU tagországok Ukrajnával 
közös külső határain. A European Neighbourhood and Partnership Instrument határon átnyúló 
együttműködéseket támogat az EU külső határain. A Program weboldala: www.huskroua-cbc.net


