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Pásztó-puszta pannon szikes gyep 
helyreállítása és megőrzése 
fenntartható gazdálkodási 

módszerekkel 
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Résztvevő szervezetek 
Nimfea Természetvédelmi Egyesület 
 
Herman Ottó Természetvédő Kör 
 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
 
Tiszatáj Közalapítvány 
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Presentation Notes
A mi programunk kisebb volumenű az előttem szólókéhoz képest, magyar partnerekkel, 1 magyar célterülettel. A résztvevő szervezetek: Nimfea: főpályázó, területen gazdálkodó; HOTEK tulajdona a hodály és az állatok; HNP területileg illetékes nemzeti park; Toszatáj stratégiai partner a földvásárlásokban



Támogatás 
Összesen: 569 731 €, melyből 

427 242 € LIFE 
100 924 € VM 
3998 € Trollius Bt. 

 

Presenter
Presentation Notes
HOTEK – itt ijedtünk meg először, amikor Esther pozo-vera felhívta a figyelmünket, hogy 2 €-val túlléptük a nekünk szánt keretet… Ez ma 600 [t kb, akkor 560 volt. Jelenteni még nem jelentettünk…









Projekt terület: 
  
 Natura 2000 terület 
 Pannon szikes puszta 
 SCI „különleges természet-megőrzési” kategória 
 Túrkeve város közös legelőterülete, majd csordajárás 
 Rendszerváltás - megszűnt a csordajárás, „osztatlan 

közös” tulajdonba került 
 Állatállomány csökkenés - legelő minőségi romlása 
 Csatornázás -  a terület vízháztartása leromlott 



Célok: 
  
 Pásztói-legelő megőrzése, természetvédelmi szempontú 

kezelésének elősegítése 
 A terület természetes állapotának, regenerációs 

képességének megőrzése – bennszülött fajok 
letelepedésének elősegítése (kisfészkű aszat, nagy tűzlepke) 

 A hagyományos, fenntartható, külterjes legeltetési kultúra 
visszaállítása 

 A terület kedvezőtlen vízgazdálkodási rendszerének 
megváltoztatása (csatorna részlegesen zárt rendszerré 
történő alakítása) 



Érintett fajok 



Akciók, tevékenységek:  
 
 „A” akció: „osztatlan közös” tulajdon kezelése, terület 

fenntartási tervének készítése 
 „B” akció: területvásárlások kb. 35 ha nagyságrendben 
 „C” akció: állattartást segítő infrastruktúra megteremtése, 

szükséges állatállomány megvásárlása, belvízelvezető 
árok megszüntetése 

 „D” akció: ökoturisztikai és környezeti nevelés, 
szemléletformálás 

 „E” akció: menedzsment feladatok  



Elért eredmények:  
 „A” akció: Elkészült a terület fenntartási terve, mely még 

elfogadásra vár 
 „B” akció: A 35 ha megvásárlásra került, de fizikailag még 

nem áll rendelkezésünkre, mivel ez egy osztatlan közös és 
még kimérésre vár. A Tiszatáj Közalapítvány esetében még 
maradt keretünk, így hogy biztosan meglegyen ez a 
vállalkozás, a keret nagyságáig folytatjuk a területvásárlást. 

 „C” akció: a Hodály felújítás, szükséges állatállomány 
beszerzése, csatornával kapcsolatban egyeztetések 

  



Hodály felújítása – HOTEK 
 

 lassan összeomlott, állatok számára alkalmatlan volt 
 külső fal felújítása, ajtó-ablak csere 
  pásztorszállás felújítása 
 szennyvízrendszer 
 trágyatároló 
 10 lóbox 
 600 m karám 
 6000 méter villanypásztor 
 3000 méter itatórendszer, 2 szivattyú 
 2 fedeztető palánk 

 
 
 
 

Presenter
Presentation Notes
2 videó









Állatvásárlás 
 

5 Shagya arab 
 

5 Furioso North-star 
 

15 magyar tarka marha 
 

10 szürke marha 
 

5 bivaly 
 

100 racka juh 



Vízgazdálkodás rendezése 
csatorna részleges befedése 
átjáró biztosítása az állatoknak 
belvíz <-> árvíz 
Probléma: tervezési költséget nem számoltunk a 
pályázat beadásakor 



„D” akció:  
 
 tanösvénytáblák kihelyezésre kerültek  
 filmkészítés folyamatban 
 cikkmegjelenések (Túrkeve, Alkony, Vadon) 
 Kiadványok: 
  Pásztó-puszta pannon szikes gyep helyreállítása és 

megőrzése fenntartható gazdálkodási módszerekkel 
 Panni és Bence felfedezi Pásztó-pusztát (kifestő) 
 Természetkímélőbb kaszálási módszerek 
 Konferenciaposzter angol és magyar nyelven 
 Rendezvényszervezés folyamatos (Szt. György-nap, 

természetvédelmi konferencia) 





„E” akció: a menedzsment folyamatos 
 
 SCM tartás 
 Networking:Ragadozómadár táplálékbázis-védelmi LIFE 

kidolgozásában vettünk részt, volt több MME-s 
egyeztetés. Májusban pedig egy katonai konferencián 
került sor a jelen projekt ismertetésére 



Felmerült nehézségek: 
Tulajdonosi közbirtokosság létrehozása: helyrajzi szám 
átrendeződések az eredetileg vállat célt nehezítik 
Csatornaépítés: nem várt költségek 
 





 

Köszönöm a figyelmet! 
 

 
 

 
 
www.pasztolife.hu 

Rideg Dóra 
Nimfea Természetvédelmi Egyesület  

assistant@nimfea.hu 
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