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AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
A TERMÉSZETVÉDELMI ERDŐKEZELÉST ÉS A BECSERJÉSEDÉSSEL VESZÉLYEZTETETT VÉDETT 
GYEPEK REHABILITÁCIÓJÁT ELŐSEGÍTŐ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE AZ ANPI TERÜLETÉN 

 
Kezdetét veszi „A természetvédelmi erdőkezelést és a becserjésedéssel veszélyeztetett 
védett gyepek rehabilitációját elősegítő infrastruktúra fejlesztése az ANPI területén” 
(KEHOP-4.1.0-15-2016-00051) című projekt megvalósítása. Az Aggteleki Nemzeti Park 
Igazgatóság 363.297.510 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Kormány által biztosított pályázati forrás keretében. 
A projekt a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében valósul meg. 
 
A nemzeti park Aggteleki Tájegységének területén előforduló inváziós fafajok és lágyszárú 
növényzet intenzív térhódítása veszélyezteti az értékes élőhelyek megőrzése, fenntartása - ennek 
kapcsán a védett növény és állatfajok életfeltételeinek biztosítása - érdekében eddig is elvégzett 
munka eredményeit.  
 
A projekt az Aggteleki Tájegységben végzett természetvédelmi célú területkezelés színvonalasabb 
megvalósítását teszi lehetővé. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Kormány 
támogatásának köszönhetően sor kerül a területkezeléshez szükséges eszközpark bővítésére 
és modernizálására, ami nagyban elősegíti a hatékonyabb, magasabb színvonalon végezhető 
területkezelési tevékenységeket.  Az Igazgatóság által kezelt védett területek száma és nagysága, 
így a természetvédelmi kezeléssel összefüggő feladatok folyamatosan nőnek. A terület minőségi 
kezelése megkívánja a műszaki fejlesztést, a környezetbarát, korszerű gépek alkalmazását.  
 
Az eszközpark fejlesztését követően kezdődik meg a természetvédelmi célú területkezelési 
munka, a nem őshonos és/vagy nem tájhonos fafajok szakmailag indokolt mértékű eltávolítása, 
egyes idegenhonos inváziós növényfajok vegyszeres visszaszorítása és mechanikus gyengítése.  
A rekonstrukciós, természetvédelmi célú területkezelési munkák célja mintegy 1.426 ha védett, 
fokozottan védett és Natura 2000 erdőterületen illetve erdei élőhelyen, valamint mintegy 1.684 
ha védett gyepterületen a természetes vagy természetközeli állapotok megőrzése, az 
eredeti, őshonos növényfajok visszatelepülésének elősegítése, a nem őshonos fajok 
kiszorítása, és az őshonos, védett növény- és állatfajok védelme.  
 
A konkrét beavatkozások összesen 3110 ha-t érintenek Aggtelek, Bódvarákó, Bódvaszilas, 
Égerszög, Jósvafő, Kelemér, Komjáti, Martonyi, Perkupa, Szalonna, Szendrő, Szin, Szinpetri, 
Szögliget, Teresztenye, Tornakápolna, Tornaszentandrás és Trizs települések határában. A 
beavatkozások kizárólag természetvédelmi szempontokat szolgálnak.  
A projekt szerves részét képezi a folyamatos monitoring tevékenység valamint a NATURA2000 
területeket bemutató szemléletformálás is, kiadványok megjelentetésével.   
 
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló projekt elemei 
hosszabb távon a kedvezőtlen környezeti változások, úgymint a gyorsuló szukcessziós folyamatok, 
idegenhonos inváziós fajok terjedése, és a globális felmelegedés hatásainak csökkentését 
eredményezik.  


