
Pásztó-Puszta  
pannon szikes gyep 
helyreállítása és megőrzése 
fenntartható gazdálkodási 
módszerekkel

a program támogatója:
az európai Unió life programja  
•  life10 nat/hU/000018  

a program társfinanszírozója: 
•  Vidékfejlesztési minisztérium és a  
•  trollius europaeus Bt., túrkeve

Kedvezményezett:  
•  nimfea természetvédelmi egyesület 

Partnerek:  
•  herman ottó természetvédő kör, 
•  hortobágyi nemzeti park igazgatóság,
•  tiszatáj környezet- és
    természetvédelmi közalapítvány

támogatás mértéke:  
•   a program költségvetése: 569 731 € 
•   az európai Unió finanszírozásának
     mértéke: 74,99% (427 242 €)
•   társfinanszírozás mértéke: 
    18,42% (104 924 €)
•   Önerő mértéke:  6,59% (37 567 €)

restoration and conserVation  
of  the pannonic salt steppes 
of  pásztó grassland with  
sUstainaBle management

kiadja a nimfea természetvédelmi egyesület 
3000 példányban. terveztem, előkészítette: 
hountler kft. írta: sallai r. Benedek, Barna 
tamás.  fotó: széll antal, szőke péter, 
dr. Baranyi tamás. készült 2012-ben. 

nimfea természetvédelmi egyesület 
5420 túrkeve, erdőszél u. 1. sz.
tel/fax: +36/56/361-505
e-mail: info@nimfea.hu
http://www.nimfea.hu

további információ: 
• www.pasztolife.hu
• www.nimfea.hu
• www.tiszataj.extra.hu
• www.hnp.hu
• www.ec.europa.eu/environment/
   life/funding/lifeplus.htm

gyep megmaradási esélyeit. a területen fellelhe-
tő élőhelykarakterek meghatározó növénytársu-
lásai védelméhez a hagyományos legeltetéses ál-
lattartás teremti meg a szükséges eszközt termé-
szetvédelmi kezelésként, így a program szakmai 
feladatokon túl ezen tevékenység infrastrukturális 
hátterének megteremtéséhez nyújt segítséget. a 
program azonban ezeken túlmenően is több akci-
óval rendelkezik, amelyek célja szerteágazó: a kör-
nyezeti nevelés és természetvédelmi szemlélet-
formáláson át az özöngyomok irtásáig terjedő te-
vékenységek megvalósítása. 

a pásztói természetvédelmi törekvések amel-
lett, hogy természetvédelmi célokat szolgálnak, 
hozzájárulnak hagyományos, őshonosnak mon-
dott magyar állatfajtáink megőrzéséhez is, hiszen 
a diverz legeltetést olyan fajok, fajták biztosítják a 
támogatás jóvoltából, mint a bivaly, magyar szür-
ke szarvasmarha, magyar tarka szarvasmarha, 
racka juh, vagy a tetszetős shagya arab és furioso 
north-star lóállomány. 



pásztó-puszta az alsó-Berettyó-
melléken, a mai hortobágy-Berettyó 
mellett, Békés- és Jász-nagykun-szolnok 
megye határán fekszik, közveltlenül a 
kisújszállást mezőtúrral összekötő köz-
út mellett, az egykori területbirtokosról 
elnevezett mihály lászló kanyarban, a 
2011-ben 750 éves túrkeve városának 
külterületén. ennek a szabad nagykun 
városnak volt ez évszázadokon át közös-
ségi legelőterülete és a Berettyó mind-
két partján ezzel a tájhasználattal ma-
radhattak fenn közel természetes álla-
potú gyepek. a folyó déli oldalán a tatár-
járás és török-vész idején elpusztult fal-
vak nevét őrző csejt és túrkedd nevű 
határrészek védelmet kaptak a ha-
zánk hetedik nemzeti parkjaként létre-
jött körös-maros nemzeti park legna-
gyobb törzsterületének, a túzokjairól hí-
res dévaványai-ecsegi sík törzsterület-
nek óvásában. ellenben a pásztói gyep 
(pásztó-puszta) egyre kisebbre szorult a 
sorozatos beszántások és élőhely dara-
bolás miatt az elmúlt 200 esztendőben. 

a már korábban megkezdődött 
élőhelyvesztések miatt alig 360 hektárra 
zsugorodott pusztából több, mint 100 
esztendővel ezelőtt lett csordajárás. ezt 
a tájhasználatot és ezzel együtt a legel-

tetés hatására kialakult pusz-
tai élőhely-jelleget a vá-

ros gazdálkodó la-
kosságától reggel 

kihajtott, este, fe-
jésidőre haza-
hajtott szarvas-
marha csorda 
kapcsán őriz-
ték meg a szo-
cialista évtize-
dek alatt is. 

a helyi tej-
felvásárlás meg-

szűnése, és a kedvezőtlen gazdasá-
gi, politikai változások eredményeként 
nem sokkal a rendszerváltást követően 
a csorda használat megszűnt, és a kár-
pótlási folyamat során a teljes gyep „osz-
tatlan közös” tulajdonba került, ami egy 

gazdátlanná váló földterület 
gyomosodó, eltűnő ér-

tékű pusztulásának 
kezdete lett. az 

ezt követő pár 
évben újabb, 

kisebb ré-
szek feltö-
rése mel-
lett mind-
össze né-
h á n y a n 
kaszáltak, 
amiben vál-

tozást csak 
a területala-

pú mezőgaz-
dasági támoga-

tások megjelenése 
jelentett, amikor egy-

ségesen gépi kaszálás alá 
vonták a területet, és hirtelen a kelleté-
nél több használó tűnt fel. 

ezzel mintegy egy időben kezdte el ki-
dolgozni tájrehabilitációs térségfejlesz-
tési programját a leginkább alföldön ak-
tív ténykedésű, de munkájával szerte a 
kárpát-medencében jelen lévő nimfea 
természetvédelmi egyesület. a szer-
vezet 1995-ben központi irodáját a kö-
zeli körös parti városból, szarvasról 
túrkevére helyezte át, és az ezredfordu-
ló után már jelentős beágyazottsággal 
és helyismerettel rendelkezett egy itte-
ni helyi, megalapozott tájrehabilitáció 
megkezdéséhez.

pásztó-puszta – lévén a hortobágy-
Berettyó északi oldalán – a hortobágyi  

nemzeti park igazgatóság illetékes-
ségi területére esik, és az igaz-

gatóság jó szemű szakembe-
reinek hála, országos védett-
ség hiánya ellenére utóbbi, 
natura 2000 védettséget ka-
pott, sci azaz „különleges 

természetmegőrzési” besoro-
lásba került, így ennek köszön-

hetően vált lehetségessé, hogy 
az unió természetvédelmi célkitű-

zéseit támogató life programjához pá-
lyázni lehessen a gyep legeltetéses jelle-
gének helyreállítására. 

pásztói gyep pannon szikes gyep 
élőhelyegyüttesei az azokhoz kapcso-
lódó élővilággal együtt természetvédel-
mi szempontból sebezhető, figyelem-
re méltó életközösségeknek adnak ott-
hont, amelyben az értékes vegetáció tí-
pusok mellett értékes madárfajok és ge-
rinctelen állatfajok is otthont kapnak. 
a túzok, kerecsen, kuvik, réti fülesba-
goly egyaránt otthonra lel itt, épp úgy, 
mint tetszetős boglárkalepkék család-
jához tartozó valódi lepkefajunk a nagy 
tűzlepke, vagy a nem minden évben 

látható tetszetősnek vi-
szont már semmikép-

pen nem mondha-
tó aszatféle, a szi-

kesek, sótűrő nö-
vénye, a kisfész-
kű aszat.

a life által 
finanszírozott 
pásztói program 

lényege, hogy 
tájgazdálkodási 

eszközökkel fenn-
tartsa az ott élő élet-

közösségeket, és segítse 
a terület ökológiai regenerációs képes-
ségének fejlesztésével a pannon-szikes 


