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Előzmények 
 
    Az ötvenes évektől kezdődően a mezőgazdaság szükségszerűen ipari jelleget öltött, ami 
egyben az ágazat fokozatosan intenzívebbé válást is eredményezte. Az intenzív gazdálkodás 
fejlődése során nyilvánvalóan egyre kevésbé lehetett figyelembe venni természetvédelmi 
szempontokat, egy jelentős többlet energia befektetést igénylő természetkárosító gazdálkodási 
gyakorlat alakult ki. A kilencvenes évek elejéig Magyarországot is az ilyen típusú mezőgazdaság 
jellemezte, majd a rendszerváltást követően a fent leírt gazdálkodásmód megváltozott, 
csökkentek természetkárosító hatásai1. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal, lehetőségünk 
nyílt olyan támogatások igénybevételére, amelyek a természetkímélő, tájfenntartást szolgáló 
mezőgazdaságot részesítették előnyben, igénybevételükkel erre ösztönözték a csatlakozni kívánó 
országokat2. Összességében tehát a rendszerváltást követően, illetve az unió tagjaként, kezdetét 
vette egy olyan folyamat ami a mezőgazdaságot és a természetvédelmet újra „közelebb hozta 
egymáshoz”. Napjaink mezőgazdasági gyakorlatát tekintve azonban megjegyzendő, hogy a 
természetvédelmi rendeleteknek, az agrártámogatások szabály- és ellenőrzési rendszereinek és a 
gazdák érdekeinek fokozottabb összehangolása szükséges, mert az eddigi környezet- és 
természetvédelmi intézkedések egyelőre nem hozták meg a várt eredményeket. 
     
Koncepció 
 
     A Herman Ottó Természetvédő Kör (HOTEK) munkatársai a Túrkevei Tájrehabilitációs 
Térségfejlesztési Program (TTTP) létrehozásával a fentiekből kiindulva kidolgoztak egy tervet a 
Túrkevére leginkább jellemző mezőgazdasági ágazatok és a természetvédelem újbóli 
összehangolására. Egy olyan, önfenntartásra törekvő rendszer kialakítása a cél, amelyben a táj 
természeti adottságaihoz igazítjuk a helyi hagyományokat tiszteletben tartó gazdálkodási 
formákat3. Mivel a kistáj éghajlata igen száraz, a csapadék mennyisége a vegetációs időben 300 
mm körüli, a talajvíz mennyisége nem jelentős, a talajok tekintetében pedig a jobb 
termékenységű alföldi mészlepedékes csernozjom talajok mellett számottevő a réti csernozjom és 
a szikes talajok mennyisége4. Ebből kiindulva azt mondhatjuk, hogy bár a jelenlegi termelés nem 
ezt mutatja, de előnyösebb lenne az ilyen ökológiai adottságú területeket extenzíven, gyepként 
hasznosítani. Itt kell figyelembe vennünk azt, hogy a város mezőgazdaságának még annak 
intenzív időszakában is fontos eleme volt a legeltető állattartás, ez tehát egyértelműen rámutat 
arra, hogy a túrkevei táj adottságai alkalmasak a legeltetésre, és ilyen módon megvalósítható egy 
természet közeli, több szempontból előnyös gazdálkodás. A Herman Ottó Természetvédő Kör 
társszervezeteivel jelenleg a Túrkeve és Mezőtúr között elterülő Natura 2000 besorolású Pásztói 
gyepen folytat gyepgazdálkodási tevékenységet. A lehetőségekhez mérten közel 55 ha területen 
történik legeltetés, illetve 51 ha-on kaszálás. A szervezetek őshonos magyar állatfajtákat 
tenyésztenek az említett legelőn hortobágyi racka juhok, magyar tarka szarvasmarhák, Shagya-
arab és Furioso North-Star fajtájú lovak legelnek. 
      
A közbirtokosság 
 
     Az egyesületek a fenti célok megvalósítása érdekében egy egyedülálló úttörő 
kezdeményezésbe fogtak amikor megkezdték a Túrkevei Tájrehabilitációs Térségfejlesztései 
Program (TTTP) kapcsán a természetvédelmi közbirtokosság létrehozását. Ez leginkább az 
erdőbirtokosság alapján kitalált természetvédelmi célú szövetkezeti forma, amely azzal a 
meggondolással jön létre, hogy mindazok a magánszemélyek, akik a föld mérete, vagy bármi 
egyéb ok miatt saját maguk nem kívánják hasznosítani földterületüket, mindemellett fontosnak 



érzik az Alföld tájképi megőrzését, azok felajánlhatják területeiket a TTTP program számára 
természetvédelmi célú kezelésre, közös hasznosításra egyesületünknek. Ösztönözni kívánjuk a 
természetvédelem ügye iránt elkötelezett barátainkat, tagjainkat, hogy szerezzenek földet, aminek 
minden ügyintézését magunkra vállaljuk és amennyiben egyesületünk által előnyben részesített, a 
tájrehabilitációs célra elsődlegesen kijelölt területen találhatók, működjenek együtt velünk. 
Természetesen a tulajdonjogok megmaradnak, csak egy „baráti” haszonbérleti szerződéssel 
felajánlják a kezelést a TTTP céljaira. A földterület beszerzésekor minden esetben az alacsony 
értékű földeket részesítjük előnyben, azokat ajánljuk megvásárlásra. Ezeken a területeken 
természetvédelmi célú kezelést és biogazdálkodást kívánunk megvalósítani programunk 
elemeinek megfelelően. Ezen területek megvásárlására ösztönözzük elsősorban a helyi 
barátainkat, tagjainkat, másodsorban azokat az elkötelezett természetvédő támogatóinkat, akik a 
közbirtokosságunk céljaival egyetértenek, és ahhoz csatlakozni kívánnak. Ezen a földterületeken 
legelnek majd az egyesületi juhok, itt fog megvalósulni a szabadtéri pásztormúzeumunk, és ezek 
fenntartását kívánjuk hosszú távon elősegíteni e megoldással. Akiknek lehetősége van részt venni 
ebben az egyedülálló kezdeményezésben, kérjük segítse programunkat egy ilyen értékőrző 
beruházással5. 
      
További céljaink 
 
     Jelenleg a bemutatott, a HOTEK által kezdeményezett extenzív gyephasznosításon alapuló, 
legeltető állattartás a szervezet fő mezőgazdasági tevékenysége, azonban a TTTP koncepciójában 
ebből kiindulva következő célok megvalósítására törekszünk: 

• a táji adottságokhoz leginkább alkalmazkodó, azokat leginkább kihasználni tudó 
gazdálkodási formák elterjesztése úgy, hogy a természeti erőforrások minél hosszabb 
távon tudják az itt élő emberek gazdálkodását segíteni 

• igyekezni a természet adta lehetőségeket úgy kihasználni, hogy a gazdálkodás azok 
ökológiai rehabilitációs képességeit ne veszélyeztessék és fenntartsák a táji elemeket 

• célunk az ember formálta táj sokféleségének fenntartása, biodiverzitás-védelmi és tájkép 
fenntartási célok megvalósítása, az eltűnőben lévő, vagy már eltűnt tájképi elemek 
visszaalakítása 

• a táj természetei értékeit összhangba hozni a humán gazdálkodással úgy, hogy önfenntartó 
„ökológikus” rendszer jöhessen létre 

• természetvédelmi prioritások figyelembevételével szakmai programok kivitelezése, az 
emberi lakosság létfeltételeinek biztosítása úgy, hogy a környezetre káros hatásokat 
mérsékeljük 

• a táj része az ember, ebből kiindulva a humánerőforrás fenntartása a táj érdeke is, és az itt 
maradás, a tájhoz való ragaszkodás elérése is a program célja. Ez életminőség javítással 
érhető el, aminek alapfeltétele a megélhetés biztosítása, így a jó helyi foglalkoztatás 
megteremtése. Olyan foglalkoztatási program megvalósítása a célunk, amelynek 
komplementer hatása megegyezik a program céljaival, így például kedvezőbb 
munkalehetőségek teremtése 

• koncepcionális gondolkozás kialakítása a település közép és hosszú távú fejlesztésével 
kapcsolatban, helyi erőforrásokhoz alkalmazkodó, azokat hatékonyan felhasználó 
fejlesztési lehetőségek feltárása3. 
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