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Pásztó-puszta
pannon szikes gyep helyreállítása és megőrzése 
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Program bemutató füzet
Pásztó-puszta pannon szikes gyep 
helyreállítása és megőrzése fenntart-
ható gazdálkodási módszerekkel

Restoration and conservation of  the 
Pannonic salt steppes of  Pásztó 
grassland with sustainable 
management  

LIFE10 NAT / HU / 000018  

A program társfinanszírozója:
Vidékfejlesztési Minisztérium és a 
Trollius Europaeus Bt., Túrkeve

Kedvezményezett: 
Nimfea Természetvédelmi Egyesület, 
5420 Túrkeve, Erdőszél u. 1.   
Tel.: 56/361-505
Partnerek:  
Herman Ottó Természetvédő Kör,  
Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóság, Tiszatáj Környezet- és 
Természetvédelmi Közalapítvány

A projekt adminsztrációját a kedvez-
ményezett megbízásából a  
FENCON Kft. végzi.

Vidékfejlesztési  
MinisztériuM
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A természetvédelemi tevékenységek 
céltudatos megjelenése óta annak szem-
lélete számos változáson esett át. A faj-
védelmi törekvéseket követte a védett 
területek hálózatának létrejötte, majd 
a „rezervátum szemlélet”-et valós az 
élőhelyvédelmi törekvések igyekeztek 
felváltani, az ökológiai hálózatok meg-
őrzésének törekvésével. A Nimfea Ter-
mészetvédelmi Egyesület most mégis 
szinte háttérbe szorítja a természetvé-
delmi gyakorlatot, mert vallja, hogy va-
lós paradigmaváltás akkor jön el, ha be-
látjuk hogy a természetvédelem, jelle-
géből adódóan csak „csővégi” megol-
dás lehet. Egy modellprogram kereté-
ben egy Natura 2000-es élőhely öko-
lógiai állapotának helyreállítására törek-
szik – pusztán a hagyományos tájhasz-
nálat helyreállításával. Ez az Európai 
Unió LIFE programjának támogatásával 
megvalósuló „Pásztó-projekt”. 

Kiadványunk ennek a munkának a ter-
veit, elképzeléseit, megvalósított lépé-
seit igyekszik bemutatni, hogy minél tel-
jesebben megismerhető legyen az a tö-
rekvés, amellyel a civil természetvédők 
egy Natura 2000-es, úgynevezett „ki-
emelt jelentőségű természetmegőrzési 
terület” fenntartható természetvédelmi 
kezelésén dolgoznak. 

w w w . p a s z t o l i f e . h u
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A LIFE  programok története és 
szerepe Magyarországon

A LIFE program a természetvéde-
lem eszközét képező EU finanszírozá-
si forma, mely 1992 óta létezik, hazánk 
azonban 1999-től jogosult a támoga-
tás igénybevételére. A program általá-
nos célkitűzése hogy megvalósítsa, és 
népszerűsítse az EU környezetpolitiká-
ját társfinanszírozott programok által. 
1992 óta 4 ütemben összesen 3104 
programot 2,2 milliárd Euro összérték-
ben támogatott a kezdeményezés.

Történeti áttekintés

Az 1980-as évek végétől a környe-
zet iránti tudatosság nagy gyorsaság-
gal nőtt. A nagyméretű és jelentős ka-
tasztrófák - mint például a csernobili 
atomreaktor felrobbanása - felhívta a 
figyelmet a környezetvédelem fontos-
ságára. A sarkkörök növekvő ózonré-
tege, a globális felmelegedés sürgette 
a környezeti politika és mögöttes inf-
rastruktúra kialakítását.

Az EU környezetvédelmi tevékeny-
sége azonban korábbra vezethető visz-
sza. 1972-ben a szennyezés korlátozá-
sára és a hulladékkezelés hatékonysá-
gának növelése érdekében különböző 
mutatókat dolgoztak ki, míg az 1979-
es Madárvédelmi irányelvet a Birdlife 
International úgy üdvözölte, mint az 
egyik legígéretesebb madárvédelmi in-
tézkedést világszerte. Az irányelv egy-

ben sürgette a kijelölt területek védel-
mének anyagi támogatását is.

A védett területek megőrzéséhez 
nyújtott anyagi támogatás 1982-ben 
került át a gyakorlatba, mikor az Eu-
rópai Parlament egy kis költségveté-
si sort alakított ki a természetvédelem 
számára, ami körülbelül egy tucat pro-
jektet tudott támogatni. Ezt a támoga-
tást megújították 1983-ban és kismére-
tű, előkészítő programoknak adott tá-
mogatást, amelyeknek, ennek ellenére 
jelentős hatásuk volt.

LIFE I (1992-1995)
Ebben az időszakban a LIFE kiemel-

ten foglalkozott a fenntartható fejlődés 
és környezetünk minősége (40%-os tá-
mogatás), az élőhely- és természetvé-
delem (45%), az együttműködés és 
hálózatépítés (5%), az oktatás, képzés 
és információátadás (5%), valamint az 
EU területén kívüli tevékenységekkel 
(5%). Ez idő alatt összesen 731 pro-
jektet támogatott a kezdeményezés.

LIFE II (1996-1999)
Az első 4 év sikerét követte a LIFE 

II, ami szintén 4 évig futott 450 milli-
ós EU-s támogatással. Ez már kiter-
jedt az 1995-ben csatlakozott orszá-
gokra is. Ettől fogva az egységes LIFE 
3 alrészre oszlott: LIFE Nature, LIFE 
Environment és LIFE Third Countries. 

Mi a LIFE?
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LIFE III (2000-2004-2006)
A LIFE program 3. periódusa ere-

detileg 5 évig tartott, de az elhú-
zódó jogi procedúrák miatt 4 évre 
csökkent, majd a sikerét látva meg-
hosszabbították két évvel, így végül 

2006-ban ért véget. A költségvetés-
ét 640 millió €-ra növelték, majd a 
kiterjesztett két évre még 317 millió 
€-t ítéltek a programnak.

1992 és 2006 között összesen 
1,36 milliárd €-t ítéltek oda 2750 
projektnek 40 országban, míg az 
önrésszel együtt a LIFE társfinan-
szírozású programok keretében ösz-
szesen 4 milliárd € került a termé-
szetvédelem szolgálatába.

LIFE+ (2007-2013)
Az éppen futó LIFE program 

összköltségvetése 2,143 milliárd €, 
mely egyrészt az Európai Bizottság 
Környezetvédelmi Igazgatóságának 
költségeit, másrészt a programok 
társfinanszírozását fedezi. A LIFE 
rendelet 6. cikkelye alapján ennek 
78%-át projektekre kell fordítani.

2007 és 2013 között minden év-
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ben egy kiírás történt, ahol a prog-
ramokkal a három kategória egyiké-
be lehet pályázni:

	LIFE+ Nature and Biodiversity: a 
korábbi LIFE Nature programok 
kiterjesztése. Továbbra is az Élő-
hely-és Madárvédelmi Irányelv 
alapján kijelölt Natura 2000 te-
rületek védelmére és javítására 
irányuló programokat támogat, 
azonban segíti azokat a projekte-
ket is, melyek a „Biológiai sokfé-
leség csökkenésének megállítása 
2010-ig – és azon túl” 2006-os 
Bizottsági Közleményt támogat-
ják. Minimum 50%-át a LIFE+ 
költségvetésének erre a pillérre 
fordítják.

	LIFE+ Environment Policy and 
Governance: a korábbi LIFE 
Environment programok kiter-
jesztése. Olyan programokhoz 
nyújt anyagi támogatást, melyek 
az EU környezeti politikáját erő-
sítik és az innovatív környezeti 
politika, módszerek és eszközök 
fejlesztéséhez járulnak hozzá.

	LIFE+ Information and 
Communication: ez egy új része 
a programnak. Kommunikációs 
és figyelemfelkeltő kampányokat 
támogat, környezet-, természet-
védelmi és biodiverzitás témák-
ban, illetve az erdőtüzek megelő-
zésében.

A LIFE Program az egyike az EU 
vezető környezetvédelmi támogatá-

sának. Mióta 1992-ben létrehozták, 
több hatásvizsgálatnak esett alá, 
melyek konklúziója az volt, hogy a 
LIFE meghatározó, sikeres és haté-
kony eszköz arra, hogy elérjük az 
EU környezetvédelmi céljait, azon-
ban igényel néhány módosítást. A 
Bizottság ezért tárgyalást indított a 
LIFE+ jövőjéről 2014-től kezdődően.

LIFE Magyarországon

Magyarországon összesen 40 
projekt nyert LIFE támogatást. Eb-
ből 17 környezetvédelmi témával, 
23 természetvédelemmel foglalko-
zik. A programok teljes költségve-
tése 62,7 millió €, amiből 33 mil-
lió €-t az Európai Unió biztosított. 
2008 októbere óta 9 LIFE+ prog-
ramot fogadott el a Bizottság, ami-
ből 2 az Environment Policy and 
Governance, 7 pedig a Nature and 
Biodiversity kategóriából került ki.

Environment Policy and Governance
1992 és 2006 között környezet-

védelmi kategóriában 15 projekt 
nyert támogatást, aminek 26,6 mil-
lió eurós költségvetéséhez 8 mil-
lióval járult hozzá az EU. A prog-
ramok sokféle témával foglalkoz-
nak: használt járművek, levegőmi-
nőség ellenőrzés, tiszta technológi-
ák, veszélyes hulladék, légszennye-
ző anyagok kibocsátásának csök-
kentése, csomagoló- és műanyag 
hulladék, élőhelyek rehabilitáció-
ja és fertőzésmentesítése, elektro-
mos hulladék-kezelés, fenntartható 
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turizmus, érzékeny területek kezelé-
se, szennyvízkezelés és vízminőség.

A projektek egyharmadára kis- 
és mikrovállalkozások, a többi eset-
ben 1 fejlesztési ügynökség, 2 civil 
szervezet, 2 állami vállalkozás, 2 re-
gionális hatóság és 1 kormánykö-
zi szervezet pályázott. A programok 
időtartama 24 és 40 hónap között 
váltakozott. 

Nature and Biodiversity
1992 és 2006 között természetvé-

delmi kategóriában 16 projekt nyert 
támogatást, aminek 20,5 millió eurós 
költségvetéséhez 12,7 millióval járult 
hozzá az EU. A LIFE Nature progra-
mok Magyarországon elsősorban fa-
jok védelmére koncentráltak, mint 
például a parlagi sas, túzok, kék vér-
cse és a kerecsensólyom, vagy akár 
a rákosi vipera és nagy ragadozók, 

valamint élőhelyek védelmével, hely-
reállításával, úgymint pannon szikes 
gyep, mocsarak és legelők. A projek-
tek több mint felét különböző nem-
zeti parkok, míg a fennmaradó részt 
civil szervezetek koordinálták. A pro-
jektek időtartama 42 és 60 hónap 
között váltakozik. 

A „Pásztó-puszta pannon szi-
kes gyep helyreállítása és megőrzé-
se fenntartható gazdálkodási mód-
szerekkel” c. pályázati programot a 
2010-es „Nature and Biodiversity” 
pályázati kiírási konstrukció kereté-
ben készítette el a Nimfea Termé-
szetvédelmi Egyesület, partnerei-
vel.  A program teljes költségveté-
se 569731 €, az Európai Unió támo-
gatási finanszírozásának mértéke 
74,99% (424 242 €).
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Mi a NATurA 2000?

A Natura 2000 alapjai 

A „Natura 2000” kifejezés gya-
korlatilag az Európai Unió két leg-
fontosabb természetvédelmi té-
májú irányelvének az összefoglaló 
neve. A Natura 2000 hálózatot lét-
rehozó irányelvek az Európa Tanács 
79/409/EGK (1979. április 2.) sz. 
irányelve a vadon élő madarak vé-
delméről és a 92/43/EGK (1992 má-
jus 21.) sz. irányelve a természetes 
élőhelyek és a vadon élő állat- és 
növényfajok védelméről. 

Az Európai Unió természetvé-
delmi szabályozásának két fő pillé-
re tehát a „Madárvédelmi Irányelv” 
a vadon élő madarak védelméről és 
az „Élőhelyvédelmi Irányelv” a ter-
mészetes élőhelyek és a vadon élő 
állat és növényfajok védelméről. A 
kettő együttes alkalmazása alkotja 
a Natura 2000 hálózatot.

A Madárvédelmi Irányelv, az Eu-
rópai Unió első természetvédelmi 
jogszabálya 1979-ben jelent meg. 
Célja a tagállamok területén ter-
mészetes módon előforduló összes 
madárfaj védelme. Rendelkezik a 
fajok védelméről, kezeléséről és el-
lenőrzéséről, kiterjed a madarak to-
jásaira, fészkeire és élőhelyeire is.

Jóval később, 1992-ben szüle-
tett az Élőhelyvédelmi Irányelv, 
mely a természetes élőhelyek, va-

don élő állatok és növények védel-
méről rendelkezik. Ennek értelmé-
ben a tagállamoknak a biológiai 
sokféleség védelmére ki kell építe-
niük az irányelv függelékeiben fel-
sorolt európai jelentőségű fajok és 
élőhelyek fennmaradását biztosító 
területek hálózatát. 

A két irányelv alapján kijelölt te-
rületek együttesen alkotják az eu-
rópai jelentőségű területek ökológi-
ai hálózatát, a Natura 2000 hálóza-
tot. A hálózathoz tartozó területe-
ken nem a rezervátumszerű véde-
lem a cél, hanem a természeti érté-
kek megőrzését és fennmaradását 
biztosító emberi tevékenységek, a 
gazdálkodás folytatása, a természet-
védelmi, gazdasági, társadalmi és 
kulturális érdekek összehangolása.

Az irányelvek meghatározzák a 
területek kiválasztásának és kijelölé-
sének módját és feltételeit, valamint 
a kapcsolódó tevékenységek kere-
teit, de a tagállamok maguk dönte-
nek a jogszabály érvényesítésének 
módjáról és a munka gyakorlati ki-
vitelezésének megszervezéséről.

A csatlakozási tárgyalások során 
Magyarország vállalta, hogy teljesí-
ti az Európai Unió természetvédel-
mi irányelveit, tehát ezek 2004 má-
jusában hazánkban is életbe léptek. 
Az ország területének 21%-a lett ki-
jelölt Natura 2000 terület, de a vé-
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delem gyakorlati megvalósítása, a 
természetvédelmi kezelés feltétele-
inek kidolgozása a mai napig sok kí-
vánnivalót hagy maga után.

A Natura 2000 hálózat célja: biz-
tosítani a biológiai sokféleség meg-
őrzését a közösségi jelentőségű 
élőhelyek és fajok kedvező termé-
szetvédelmi helyzetének fenntartá-
sával. Mindez a természeti környe-
zet megfelelő szintű megőrzése ré-
vén az egészséges környezethez 
való alkotmányos jog megvalósulá-
sát is szolgálja.

Miért fontos a Natura 2000?

A Natura 2000 hálózat megha-
tározott küldetése a veszélyezte-
tett élőhelyek és sérülékeny, vagy 
bennszülött fajok hosszú távú 
fennmaradásának biztosítása, a 

biológiai sokféleség megőrzése. A 
Natura 2000 hálózat kijelölése és 
fenntartása valamennyi uniós tagál-
lam számára kötelező, így nemzeti 
szint feletti szabályozás. Az újonnan 
csatlakozott tagországok számára a 
saját Natura 2000 hálózatuk kijelö-
lése is a csatlakozás feltétele volt, 
így e folyamatot hazánkban is vég-
re kellett hajtani.

A Natura 2000 hálózat számá-
ra azokat a területeket kellett kije-
lölni, amelyeken a fentebb említett 
két irányelv mellékleteiben felsorolt 
fajok vagy élőhelyek jelentős állo-
mányban megtalálhatók voltak. 

A madárvédelmi irányelv szem-
pontjából egy hazai civilszervezet 
(BirdLife nemzetközi szervezet hazai 
képviselője) véleménye volt a domi-
náns, míg az élőhelyvédelmi szem-
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pontból kijelölt területek esetében 
(különleges természetmegőrzési te-
rületek) a nemzeti parkok akko-
ri munkatársainak munkája volt a 
meghatározó. 

A jelölést követően az állami ap-
parátus dolgozta ki a területjavas-
latokat az európai uniós kritériu-
moknak megfelelően, elvileg szak-
mai (ökológiai) szempontok – faj 
vagy élőhelytípus állománynagysá-
ga, állománysűrűsége, hazai elter-
jedése, hazai és nemzetközi védel-
mi helyzete, élőhelyigénye – figye-
lembevételével.

A Natura 2000-es hálózat azért 
fontos, mert az ország szakmai lá-
tókörén túlmutatva közel egy kon-
tinensnyi terület természetvédel-
mi szempontjait veszi figyelem-
be a fajok és élőhelyek védelmé-

vel kapcsolatban, így ki tudja szé-
lesíteni az ország kb. 10%-át lefe-
dő védettségi hálózatot több, mint 
duplájára. Ezt az országos védett-
séget is lefedő hálózatot nem koc-
káztatja a nemzeti jogalkotás sok-
szor politika által befolyásolt rend-
szere, mert a tagállamoknak csak 
kivételes esetekben van jogkörük 
a védett területek kiterjedésének 
a csökkentéséhez. Habár a Magyar 
Alkotmány is szigorú e tekintet-
ben, ennek ellenére egy plusz biz-
tonságot jelent a környezetügynek 
az európai szintű jogorvoslat lehe-
tősége, amely a Natura 2000-es 
védettség feloldását, csökkentését 
csak akkor fogadja el indokoltnak, 
ha az kiemelt közérdekhez kapcso-
lódik, ami magasabb mint az  öko-
lógiai érdek.
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A Pásztó-puszta a térképen nem Nógrád megyében keresendő, az ot-
tani Pásztó település közelében, hanem az Alföld közepén, a Hortobágy 
és Kiskunság szorításában. Ennek a tájnak a képét a Berettyó folyó for-
málta egykoron, valamint itt értek össze a Tisza és Körös árvizei, mikor 
még nem vették vérét a „rétnek”. 

Pásztó-puszta az Alsó-Berettyó-melléken, a mai Hortobágy-Beret-
tyó mellett, Békés- és Jász-Nagykun-Szolnok megye határán fekszik, 
a 2011-ben 750 éves Túrkeve városának külterületén. Ennek a szabad 
nagykun városnak volt ez évszázadokon át közösségi legelőterülete és 
a Berettyó mindkét partján ezzel a tájhasználattal maradhattak fenn kö-
zel természetes állapotú gyepek. A folyó déli oldalán a tatárjárás és tö-
rök-vész idején elpusztult falvak nevét őrző Csejt és Túrkedd nevű ha-
tárrészek védelmet kaptak a hazánk hetedik nemzeti parkjaként létrejött 
Körös-Maros Nemzeti Park legnagyobb törzsterületének, a túzokairól hí-
res Dévaványai-Ecsegi sík törzsterületnek óvásában. Ellenben a pásztói 
gyep (Pásztó-puszta) egyre kisebbre szorult a sorozatos beszántások és 
élőhely darabolás miatt az elmúlt 200 esztendőben. 

A már korábban megkezdődött élőhelyvesztések miatt alig 360 hek-
tárra zsugorodott pusztából több, mint 100 esztendővel ezelőtt lett csor-
dajárás. Ezt a funkciót, azaz ezt a tájhasználatot és ezzel együtt a legel-
tetés hatására kialakult pusztai élőhely-jelleget a város gazdálkodó la-
kosságától reggel kihajtott, este, fejésidőre hazahajtott szarvasmarha 
csorda kapcsán őrizték meg a szocialista évtizedek alatt is. 

A helyi tejfelvásárlás megszűnése eredményeként nem sokkal a rend-
szerváltást követően a csordajárás megszűnt, és a kárpótlás során a tel-
jes gyep „osztatlan közös” tulajdonba került, ami egy gazdátlanná váló 
földterület gyomosodó, eltűnő értékű pusztulásának kezdete lett. Az ezt 
követő pár évben újabb, kisebb részek feltörése mellett mindössze né-
hányan kaszáltak, amiben változást csak a területalapú mezőgazdasá-
gi támogatások megjelenése jelentett, amikor egységesen gépi kaszá-
lás alá vonták a területet. 

Ezzel mintegy egy időben kezdte el kidolgozni tájrehabilitációs térség-
fejlesztési programját a leginkább Alföldön aktív ténykedésű, de munká-

A program bemutatása
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Herman Ottó örökbe-
csű művében, a „Mada-

rak hasznáról és káráról” 
című műben hosszan ér-
tekezik a magyar nép, a 

parasztság és a madarak 
kapcsolatáról. A pusz-
tai emberek a mai na-

pig kedvelik az apró éne-
kesmadár-népet. A haj-
nalt köszöntő pacsirta, 
a nagy méretű sordély 

épp úgy kedves a pusz-
tai ember szívének, mint 

a tetszetős cigány csa-
láncsúcs.  

A pusztákon élő szám-
talan rágcsálónép te-

rített asztalt kínál a 
ragadozómadaraknak. En-
nek megfelelően az inkább 
gerinctelenekkel táplálko-
zó kékvércse és kabasó-
lyom mellett szép szám-
ban láthatunk a terüle-

ten vörösvércsét, egerész-
ölyvet, hamvas rétihéját, 

vagy a képen látható par-
lagi sast is. 
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jával szerte a Kárpát-medencében jelen lévő Nimfea Természetvédelmi 
Egyesület. A szervezet 1995-ben központi irodáját a közeli Körös parti 
városból, Szarvasról Túrkevére helyezte át, és az ezredforduló után már 
jelentős beágyazottsággal és helyismerettel rendelkezett egy itteni he-
lyi, megalapozott tájrehabilitáció megkezdéséhez.

A szervezet munkatársai mérleget vontak az azt megelőző évtized 
jelenségeiből: Túrkeve határából eltűnt az ürge, csökkent a gólyaállo-
mány, ritkultak a fecskék, a pusztákról kiveszett az ugartyúk, és a tú-
zok előfordulása délebbre húzódott. Az egykoron szinte leggyakoribbnak 
számító kis sólyomféle ragadozómadár állománya, a kékvércse állomá-
nya kritikusan visszaszorult, és ritkult a szalakóta, a parlagi pityer, a ku-
vik előfordulása is – számos más faj mellett. Nyilvánvalónak tűnt a kap-
csolat a legeltetéses állattartás eltűnése és a természetvédelmi szem-
pontból kiemelt figyelmet érdemlő fajok megfogyatkozása között.

Ennek megfelelően a civil természetvédők nem természettudomá-
nyos kutatásba, hanem néprajzi, helytörténeti kutatásokba kezdtek, 
hogy részleteiben megismerjék, miként gazdálkodtak itt akkor az embe-
rek, amikor ezen fajok legnagyobb bőségben fordultak elő és korántsem 
mellékesen a helyi alacsonyabban képzett emberek részére is ismeretlen 
dolog volt a munkanélküliség. Bellon Tibor és más kutatók munkái egy-
értelmű választ adtak: Túrkeve és vidéke mindenkor legeltetéses, szilaj 
és félszilaj állattartásáról volt híres. A szélsőséges időjárási viszonyokra 
hajlamos mikroklíma igazából a legeltetett, többnyire évente többször is 
árvizek által árasztott rétjein és pusztáin korábban a méltán széles kör-
ben elterjedtté vált állattartásnak kedvezett. 

Az egykori vadvízi világ talán örökre elmúlt, de a megmaradt pusz-
ták hasznosítására, és korántsem mellékesen azok természeti értékei-
nek védelmére a legjobb megoldást a legelő állatállomány létszámának 
növelése jelentheti – summázták a Nimfeások, így ennek megfelelően 
helyi kampányokba kezdtek az állattartás népszerűsítésért. 

Az egyesület ezen programjai sorra kudarcot vallottak, mert nyilván-
valóan látszódott, hogy a közgazdasági tényezők hatására megváltozott 
állattartási kedv nem könnyen helyreállítható. A szervezet így maga kez-
dett szervezkedésbe, hogy egy természetvédelmi célú közbirtokosságot 
hozzon létre az ilyen témákra érzékeny tulajdonosokból. 

Közben az Európai Uniós csatlakozás eredményeként megkezdődött 
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hazánkban a Natura 2000-es területek kijelölése. Ez a hazánk természet-
védelmi területeinek kiterjedését szinte megduplázó folyamat az unió 
Madárvédelmi Irányelvének célkitűzéseinek megvalósítására „különle-
ges madárvédelmi” (Special Protected Areas - SPA) és Élőhelyvédelmi 
Irányelvének szakmai elvárásaival „különleges természetmegőrzési” 
(Sites of Community Interest - SCI) területek kijelölésével járt.

Pásztó-puszta – lévén a Hortobágy-Berettyó északi oldalán – a Hor-
tobágyi Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területére esett, és az 
igazgatóság jó szemű szakembereinek hála, országos védettség hiánya 
ellenére utóbbi, SCI azaz „különleges természetmegőrzési” besorolásba 
került, így ennek köszönhetően vált lehetségessé, hogy az Unió termé-
szetvédelmi célkitűzéseit támogató LIFE programjához pályázni lehes-
sen a gyep legeltetéses jellegének helyreállítására. 

Természetesen a részletes kidolgozású LIFE programot megelőzően 
az előkészítés már elkezdődött, hiszen 2004-től zajlottak a munkála-
tok, hogy a természetvédők álma megvalósulhasson. Elsőként az egy-
kori termelőszövetkezeti hodály megvásárlására került sor, majd néhány 
év múlva végre különböző hazai és nemzetközi forrásokból (pl. Norvég 
Civil Alap) megkezdődtek a hathatósabb előkészületek is. A gyep helyi 
védelmet kapott az önkormányzat intézkedésére, a további beszántások 
megakadályozására és ezzel egy időben már megkezdődött a termé-
szetvédelmi kérdések iránt érzékenyebb gazdák összegyűjtése, hogy a 
közbirtokosság megalapozott előkészületei megtörténhessenek. Az első 
száz racka juh, az első néhány Shagya arab és Furioso-North Star ló, 
az első öt magyar tarka szarvasmarha, és az állattartást segítő komon-
dor és pumi beszerzése megtörtént az évek alatt, azonban ez az állat-
mennyiség csak a szakmailag helyes út visszaigazolására volt elegendő. 
A megkezdett legeltetés során a gyep állapotváltozása jelezte a kedve-
zőbb ökológiai állapot irányába törtnő változást, ami megerősítést adott 
a még nagyobb terület legeltetés alá vonásához és a legelő állatlétszám 
emeléséhez – amire azonban már a 2011-ben megkezdett LIFE program 
teremtette meg a lehetőséget. 

Magától értetődő volt, hogy csak tájhonos, természetvédelmi szem-
pontból komoly értéket képviselő, magas genetikai értékkészlettel ren-
delkező hagyományos magyar fajtákra eshet a választás a legeltetés be-
indításához. A hortobágyi racka juh egykoron – a merinói megjelenése 
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A pásztói gyepen az ál-
lattartás helyreállítását 
követő időszakban újból 
megjelent a térség leg-
nagyobb madártani ér-
téke, a túzok. A téli cso-
portos előfordulás már 
rendszeressé vált a terü-
leten, de az egyre szapo-
rodó jelenléte miatt nem 
zárható ki, hogy költése 
is előfordul.

Pásztó-puszta egyes ré-
szeit a belvizek éven-
te ismétlődően elfoglal-
ják tavaszonta. Ennek 
köszönhetően a vonu-
ló madarak érkezésének 
idején néha tömegesen 
látható bíbic, goda, sár-
szalonka, pajzsos cankó, 
vagy a képen is látható 
réti cankó.
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A puszta téli madárvi-
lága is különlegessége-

ket rejt, és ez természe-
tesen a ragadozókra is 
igaz: egy-egy nyúldö-

gön összegyűlnek az öly-
vek, néha megtiszteli a 

területet egy-egy sas, de 
mindenképpen nagyobb 

számban jelennek meg a 
zajos szarkák és dolmá-

nyos varjak, vagy család-
jának legnagyobb képvi-

selője: a holló.

A vegyes hasznú magyar 
tarka szarvasmarha (talá-

ló népi nevén „pirostarka”) 
az Alföldre termett: kiváló 
tejadó tulajdonságai mel-
lett a takarmányozásban 

kevéssé válogatós, beteg-
ségekkel szembeni ellen-

állósága, szívóssága nagy-
ban segíti az extenzív tar-

tástechnológiát. 
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előtt – a legnépesebb számú jószága volt a tájnak nagyon széles körben 
elterjedve. A mezőhegyesi, angol vérvonalú tenyésztői múlttal rendel-
kező, vegyes hasznú (igás és hátas) Furioso-North Star ló, más néven 
mezőhegyesi félvér állami tenyésztési törekvése összeomlott az elmúlt 
években és főménes nélkül a fajtamegőrzési törekvések esélyei jelentő-
sen csökkentek. A fajtavédelem érdekében minden kis állomány segítsé-
get jelenthet, így egyértelmű volt, hogy ebben a fajtamegőrző munká-
ban a természetvédelmi egyesületnek is szerepet kell vállalnia. Egyéb-
ként is volt hatással a nagykun „rög” a fajtára, hiszen évtizedeken ke-
resztül volt otthona a Nagykunság a fajtatenyésztési törekvéseknek a 
„téeszes” időkben. Nagyon sok lehetőség lenne még a lótenyésztési irá-
nyok fejlesztésére jó lovas szakemberek segítségével – akikből sajnos  
egyre kevesebb van, és ugyanúgy eltünedezőben vannak, mint maguk a 
régi lófajták – mert a lovak munkában tartása nélkülözhetetlen a helyes 
tenyésztési irányok megtalálásához. 

A magyar tarka szarvasmarha, mint vegyes hasznosítású (hús és tej) 
szarvasmarha szintén nagy számban jellemezte a tájat és a csordajá-
rás rendszerének kialakulása után már szinte kizárólagos lett a városban 
és környékén. „Fekete marhát” azaz holstein-fríz szarvasmarhát inkább 
csak az üzemi mértekben működő nagygazdaságok tartottak.

Az egykoron huszárlónak tenyésztett hátas, a nagy távolságok meg-
tételére is hatásosnak bizonyult bábolnai arab, vagy hivatalosan Shagya 
arab a magyar lótenyésztés egyik érdekes fajtája, amely arab vérvona-
lú felmenőkkel rendelkezik. Ha egyáltalán létezik olyan, hogy „ősi ma-
gyar ló”, akkor ezzel kapcsolatban a régészeti leletek kapcsán tett gene-
tikai vizsgálatok rámutattak, hogy a köztudattal ellentétben az kevéssé 
a hucul lóhoz lehetett hasonlatos, hanem sokkal inkább az arab fajták-
hoz, pl. a Shagya arab rokonának számító Akhal tekini-hez. Az „ősi ma-
gyar ló”-ban az arabs vérvonalat erősítette a török megszállás másfél 
évszázada, amikor a megszállt területeken túlnyomó többségében csak 
arab lovak fedeztek és ezt az irányt vette fel egy szerencsés időpontban 
a nagynevű bábolnai ménes is, ahonnan kiváló arab egyedek kerültek ki, 
némileg nagyobb testmérettel, mint a telivér fajtársaik. 

A LIFE program részben hivatott ezen fajták állományának bővítésé-
re, hogy a nem túl jó közgazdasági feltételek között is az egyesület ke-
zében lévő állománynagyságuk gazdaságilag is az önfenntartó mennyi-
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ség irányába forduljon, de emellett bővíteni is szándékozik ezeket a faj-
tákat kisebb állományú bivallyal és magyar szürke szarvasmarhával, ami 
elengedhetetlen „tájképi elem” ezen alföldi területről is. Az igavonás és 
nehéz munka fajtái voltak ezek egykoron e vidéken is és most a prog-
ram kapcsán újra visszakerülhetnek ide. 

A hagyományos állattartás újbóli megjelenése természetesen pozitív 
hatással volt az egyesület helyi foglalkoztatási törekvéseire is, de emel-
lett megvalósítja végre újból a diverz legeltetési struktúrát. A hagyomá-
nyos legeltetésben túlnyomó többségében a jószág a gyepen legel, így 
nincs az a környezeti teher, amit az intenzív állattartásban rendszerint 
halmozottan láthatunk. Kisebb a gépigény, kevesebb a takarmány szál-
lítási igény, Szent György napjától Szent Mihály napjáig a jószág a terü-
leten legel, így trágyázásával a talaj tápanyag-visszapótlását szolgálja, 
eltérően a intenzív állattartó telepektől, ahol nem csak a trágyakezelés 
okoz környezetvédelmi problémát, hanem legtöbb helyen állatjóléti ag-
gályok is felmerülhetnek. 

Az egyesület különböző haszonállatai eltérő módon legelnek, a 
mikrodomborzati viszonyokhoz alkalmazkodnak, figyelembe veszik a 
vegetációban lévő apró különbségeket és a talajviszonyokat – így egy 
rendkívül diverz gyepstruktúrát hoznak létre.  A vegetáció színessége 
pedig nem csak a növényállományok sokszínű megjelenési lehetőségé-
nek kedvez, hanem számos gerinctelen fajnak is. A természetes szerves 
trágya jelenléte is sok gerinctelen faj állományának jelent újbóli életfel-
tételt, amihez már természetesen tápláléklánc magasabb szintjein lévő 
fogyasztók számának növekedését is magával hozza. Ez az az ökológiai 
folyamat, amit a LIFE program is segíteni kíván támogatásával és ennek 
okán segíti az állattartás infrastruktúrájának megteremtését és az állat-
állomány létszámának növelését.

A legeltetéses program beindulását követően a kedvező változások 
szinte azonnal jelentkeztek. Természetesen a program jellegéből adó-
dóan az ok-okozati összefüggések nehezen mérhetőek, ami persze szin-
te egyértelmű egy ökológiai rendszerben, de nyilván nem lehet vélet-
len, hogy a legeltetés megindulását követően gyarapodott a területen 
a ragadozómadarak előfordulása, újból megjelent a túzok és növekvő 
számú táplálkozó gólyával lehet találkozni. Egyre több, a pusztát hatá-
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A programban adta ma-
gát a lehetőség, hogy 
a hagyományőrzés-
re is energiát fordítson 
az egyesület. A Szent 
György-napi állatkihajtás 
és tavaszköszöntés meg-
ünneplésének hagyomá-
nyát élesztették fel el-
sőként. A képen egy 
Furioso-North Star te-
nyészkanca csikójával, 
és hagyományos csikós 
öltözetben lovasa. 

A racka juh egyike leg-
szebb juhfajtáinknak. 
Jellegzetessége az egye-
dülállóan különleges, 
mindkét nemre jellemző 
csavart szarv. A rackaju-
hok (nem birka! – a bir-
ka elnevezés a merinói 
fajták elterjedésével je-
len meg a magyar szó-
kincsben) őse az arkal 
(Ovis vignei var. arkal), 
ami egy nagy testű, ere-
detileg Délnyugat-Ázsiá-
ban honos vadjuh. 
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A pumi, ez a vélhető-
en terrierek és pulik ke-

resztezéséből létrejött 
kis méretű fajta nem a 
legrégebbi kutyafajtá-

ink közé tartozik, azon-
ban a mudival és puli-
val együtt a három vé-

dett, őshonosnak neve-
zett terelőfajtánk egyi-
ke. Intelligens de önér-

zetes társ, a terelési ösz-
töne ámulatba ejtő azok-

nak, akik még nem lát-
tak nyáj mellett 
dolgozni kutyát.  

Pásztó-puszta egy jel-
legzetes alföldi terü-

let. Az oktalan embe-
rek tökéletesen sík-

nak vélik, de valójában 
a mikrodomborzaton ke-
resztül akár néhány mé-

ter szintkülönbségek is le-
hetnek, amelyek alapve-
tő hatással vannak a víz-

háztartására, így gyepbo-
rításának fajösszetételé-
re – ami okán változatos 
és sokszínű élőhelyi jelle-

get mutat a táj.
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roló kis facsoportokban a gébics, és számos más énekesmadár állomá-
nya gyarapodásnak indult. Az állattartó hodályban fecskék költenek, a 
gerendázaton rozsdafarkúak, az épület körül billegetők és a színpompás 
búbos bankák élnek, cigány- és rozsdás csaláncsúcsok énekelnek itt is - 
ott is a pusztán. A pusztai szegélyt jelentő akácosban költ immár a tele-
pülés határának legnagyobb kékvércse állománya és néha-néha már fel-
tűnik az 50 forintosunkról ismerős nemzeti jelképnek tekintett turul va-
lós alakja, a kerecsensólyom is.  

Érdekes módon azonban az uniós természetvédelmi mechanizmusok 
miatt a területen mégsem ezen kiemelkedő jelentőségű madártani ér-
tékek védelmének eredményeit kérik számon a túrkevei természetvé-
dőkön, hanem két olyan látszólag kisebb jelentőségű fajét, amely alig 
tűnik szembe, ha a területen járunk. Egyik a nagy tűzlepke (Lycaena 
dispar), ez a tetszetős boglárkalepkék családjához tartozó valódi lepke-
fajunk, amely kedveli ezen élőhelyjelleget. 

A másik faj egy tetszetősnek semmiképpen nem mondható aszatféle, 
a szikesek, sótűrő növénye, a kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum). 
Ez a szúrós, 1 méter körüli zsombékosokat kedvelő kárpát-medencei nö-
vény júniustól szeptemberig virágzik, és a rendkívül szórványosnak mond-
ható helyi előfordulásának gyarapítása kiemelt célkitűzés a területen. 

Pásztó-puszta sorsa ezen beavatkozásokkal, a legeltetés újbóli meg-
honosodásával jó eséllyel megnyugtató irányt vesz és hosszabb távon 
megoldódik a legeltetés elmaradásából adódó kezelési probléma. Az 
állatállományal történő gazdálkodás, a területen történő tuljadonszerzés 
megfelelő garanciákat jelent ennek a jelentős mozaik élőhelynek a fenn-
tartásához, amellett, hogy a legeltetés diverz megvalósításával a prog-
ram modell értékű lehet más területeken is. 

Ennek megfelelően a Nimfea munkatársai már azon törik a fejüket, 
hogy miként is lehetne a legeltetést még több területen megvalósíta-
ni az ilyen jellegű pannon-szikes élőhelyeken és a program eredmé-
nyeit miként lehetne kiterjeszteni. Talán a szerencsés állattenyészté-
si tevékenység hozzájárulhat ahhoz, hogy az itt gyarapodó állatállo-
mányból több olyan élőhelyre is kerüljön, ahol a természetvédelmi ke-
zelés az eredeti tájhasználat rekonstrukciója lehet és ahol a hagyomá-
nyos gazdálkodási forma felelevenítése lehet a megfelelő természetvé-
delmi kezelés. 
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A LIFE által finanszírozott pásztói program lényege, hogy tájgazdálko-
dási eszközökkel fenntartsa az ott élő életközösségeket, és segítse a te-
rület ökológiai regenerációs képességének fejlesztésével a pannon-szi-
kes gyep megmaradási esélyeit. A területen fellelhető élőhelykarakterek 
meghatározó növénytársulásai védelméhez a hagyományos legeltetéses 
állattartás teremti meg a szükséges eszközt természetvédelmi kezelés-
ként, így a program szakmai feladatokon túl ezen tevékenység infrastruk-
turális hátterének megteremtéséhez nyújt segítséget. A program azon-
ban ezeken túlmenően is több akcióval rendelkezik, amelyek célja szerte-
ágazó: a környezeti nevelés és természetvédelmi szemléletformáláson át 
az özöngyomok irtásáig terjedő tevékenységek megvalósítása. 

Mi a tájgazdálkodás?

Az élővilágban alapvető biológiai törvényszerűség, hogy minden 
egyes élőlény nélkülözhetetlen tulajdonsága a folytonosan alakuló, vál-
tozó környezethez való alkalmazkodás, ezáltal a szelekciós hatások ki-
kerülése. Egy-egy faj fennmaradási stratégiája az alkalmazkodási ké-
pességének függvénye. Az evolúció, amely gyakorlatilag nem más, mint 
a folytonos környezeti változásra adott válasza az élővilágnak, az alkal-
mazkodási formák sokszínű változatosságát alakította ki. A fennmaradás 
tehát az alkalmazkodási képesség feltétele a földi ökoszisztémában. A 
biológiai törvényszerűségek azonban az ember számára is alapvető tör-
vényeknek kell, hogy legyenek, hiszen szocializációjával ha ki is kerülhet 
szelekciós hatásokat, de a földi lét szempontjából másokat nem tud (ld. 
bolygónk eltartó képessége) a rendszer összetettsége és egymásrautalt-
sága miatt. A tájgazdálkodás lényege tehát a helyi adottságokhoz törté-
nő alkalmazkodás, az adott környezettel, természeti adottságokkal való 
együttműködés.  Arra használni vidékünket, amire leginkább alkalmas, 
amire leginkább lehetőséget biztosítanak környezeti viszonyai, csapadék 
mennyisége, napsütéses órák száma, talaj adottságai. Ezt Ángyán Jó-
zsef egyetemi tanár, a Szent István Egyetem Tájgazdálkodási Intézeté-
nek munkatársa vezetője így fogalmazta meg: „Az értékfenntartó gaz-
dálkodásnak tehát egyik legfontosabb alapeleme a tájhoz, a környeze-

Tevékenységek a programban
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A Furioso-North Star  
lófajtánk tenyésztési te-
vékenysége amellett, 
hogy a jelentősen meg-
fogyatkozott állomá-
nyú fajta megőrzéséhez 
is hozzájárul, felelevení-
ti a fajta és a táj kötő-
désének hagyományait, 
hiszen a fajtamegőrzés 
egy időszakában a nagy-
kunsági rög meghatáro-
zó volt. 

A bivalyok valaha elter-
jedt jámbor háziállat-
ok voltak az egész Kár-
pát-medencében, de iga-
vonó képességük gépek 
által történt kiváltátását 
követően mindenhol 
megfogyatkozott állomá-
nyuk. Pásztón a vizesebb 
élőhelyek kezelésében 
kaptak szerepet amel-
lett, hogy hagyományőr-
ző betanításukra is van 
törekvés a programban. 
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téhez illeszkedő funkció, ágazati rendszer és intenzitási fok megtalálása, 
vagyis olyan földhasználati rendszer kialakítása, amely magából a kör-
nyezetből, annak adottságaiból és korlátaiból fakad, ahhoz a lehető leg-
jobban illeszkedik.” 

Akciók, tevékenységek: 

„A” akció keretén belül a rendezetlen - osztatlan közös tulajdon - ke-
zelését igyekszünk elősegíteni, részben az önálló gazdálkodók kimérési 
kezdeményezésének segítésével, részben pedig egy olyan természetvé-
delmi közbirtokosság megteremtésével, amely közös döntéshozással se-
gíti a természetvédelmi törekvések megvalósulását. 

„B” akció keretében az előbbi célhoz a természetvédelmi érdekek fo-
kozottabb jelenlétét segítő területvásárlások valósulnak meg kb. 35 hek-
tár nagyságrendben, a Tiszatáj Közalapítvány segítségével annak érde-
kében, hogy a program céljai kellő súllyal jelen legyenek a tulajdonszer-
kezetben is. 

„C” akció a legnagyobb költségvetésű eleme a programnak, hiszen 
ennek keretében valósul meg az állattartást segítő infrastruktúra meg-
teremtése, és ennek keretében kerül beszerzésre az összes háziállat, 
amelyek legelésével hosszabb távon biztosítva lesz az élőhely fenntar-
tása. Az akció a Mihály László kanyarban lévő „Hidegnevelde” hodály 
felújításán túl tájékrekonstrukciós fejlesztéseket is segít, mint a gyepet 
kettészelő belvízelvezető árok megszüntetése. 

„D” akció keretében lehetőségünk nyílik a program részletes bemu-
tatására, ökoturisztikai és környezeti nevelési, szemléletformálási célki-
tűzések megvalósítására, hogy a program törekvéseit és eredményeit 
minél szélesebb körben kommunikálni tudjuk. 

„E” akció biztosítja a program működőképességét a teljes menedzs-
ment megvalósításával. A program 2011-ben indult és várhatóan 2014-
ig zajlik, amikorra a természetvédelmi és tájkép-rehabilitációs tervek 
megvalósulhatnak és a program teljes ideje alatt élvezi a tevékenység a 
Európai Unió finanszírozását.

Kérjük, hogy ha bármilyen kérdése merülne fel a programmal kap-
csolatban, keresse fel honlapunkat, vagy forduljon bizalommal egyesü-
letünk munkatársaihoz!
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Kiadja:  a Nimfea Természetvédelmi Egyesület  •  5420 Túrkeve, Erdőszél u. 1. sz. 
+36/56/361-505 • info@nimfea.hu  •  www.nimfea.hu
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Sallai Zoltán
Előkészítési munkák: Hountler Kft. Túrkeve, Pannónia Print Nyomda Budapest. 
Megjelent:  2012-ben, 1500 példányban a “Pásztó-puszta pannon szikes gyep helyreál-

lítása és megőrzése fenntartható gazdálkodási módszerekkel” (Restoration and 
conservation of  the Pannonic salt steppes of  Pásztó grassland with sustainable 
management) program keretében.  •   LIFE10 NAT / HU / 000018
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