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   Befejeződött a védett természeti értékű gyepek megőrzését segítő beruházás az Aggteleki Nemzeti
Parkban
(ANPI), ahol a fejlesztésnek köszönhetően új gépek és adaptereik munkába állításával
	
  
megindulhat a természetvédelmi célú területkezelés. A projekt 249.992.328 Ft európai uniós
támogatással,
	
  
az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében (azonosító
szám: KEOP-3.2.0/11-2012-0027) valósult meg.

	
  

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság egyik fő feladata, hogy megóvja, védje az élő- és élettelen természeti
értékeket, ezért fenntartható gazdálkodással törekszik a tájképi és ökológiai értékek megőrzésére működési
területén. A természetvédelem egyik legfontosabb feladata a vadon élő állatok és növények élőhelyeinek
megóvása, illetve állapotuk romlása esetén a természetközeli állapot helyreállítása, azaz rekonstrukciója vagy
rehabilitációja – ezzel egyidejűleg a természetvédelmi célú területkezelés. Ez egyaránt érinti a hazai (védett
és fokozottan védett) fajokat, valamint az Európai Unióban védelmet élvező (közösségi jelentőségű) fajokat és
élőhelyeket, továbbá a különböző szinten (országos, helyi jelentőségű) védett természeti területeket. A
természetvédelem céljaként jelenik meg mindezekkel összhangban, hogy a természetes és természetközeli
füves élőhelyhez kötődő fajok, illetve a jellegzetes vagy különleges gyeptípusok fennmaradását biztosítsa.
A területkezelési célra az ANPI-nál korábban rendelkezésre álló eszközpark azonban mára elavult,
leamortizálódott. Az érintett Natura 2000, védett, valamint fokozottan védett területeken szükséges
mezőgazdasági területkezelési beavatkozásokhoz speciális gépparkra és költséghatékony, valamint a
fenntartható működést előnyösen támogató feltételrendszer kialakítására van szükség. Az ANPI kiemelt
természetvédelmi feladatainak és tevékenységeinek jellegéből adódóan az alkalmazott technológiák is
példaként szolgálnak a működési területén gazdálkodók számára. A különböző területkezeléssel összefüggő –
pl. kaszálási – engedélyekhez kapcsolódó feltételrendszernek való megfelelés tehát nem csak elvárás,
hanem kötelesség és egyben felelősség is.
A gépsor összeállításánál kiemelkedő szempont volt a széles körű alkalmazhatóság, a teljes ágazati
vertikumban történő kihasználhatóság, a csatlakoztatható adapterek kompatibilitása. Mindezekkel együttesen
az év teljes időszakában biztosítható a folyamatos munkavégzés, az egymásra épülő technológiák
időveszteség nélküli, megbízható minőségben történő alkalmazásával. Az ANPI legfontosabb területkezelési
feladatai a legeltetés-legelőápolás, a védett gyepek kezelése és ezzel szerves egységben a takarmánybázis
előállítása, a szukcesszív területek élőhely rehabilitációja, valamint a hucul ménes abrakszükségletét biztosító
szántóföldi növénytermesztés. Ezek a munkálatok hivatottak megőrizni az érintett területek évszázadok során
kialakult fajgazdag kultúrtájat. A beszerzett gépek, berendezések és eszközök kiválasztása a projekt által
érintett terület paramétereiből, az azokon szükséges beavatkozások figyelembe vételével teljesült.
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A pályázatban vállalt célkitűzések elérése érdekében az ANPI uniós, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le,
ennek eredményeként kötött szállítási szerződést a VEKTOR HOLDING Kft-vel. A szállítási szerződés alapján
az alábbi gépek szállítása történt meg (melyek működésébe az interaktív projektnap keretében tekinthetnek be
az érdeklődők):
Multi-Track önjáró gyepápoló-karbantartó alapgép
• 1 db
Univerzális önjáró környezetfenntartó-karbantartó eszközhordozó alapgép
• 1 db
Teleszkópos rakodógép
• 1 db
Multifunkcionális rézsűn járó ápoló-karbantartó, önjáró eszközhordozó alapgép
• 1 db
Fóliázott körbála felszedő és rakodó adapter
• 1 db
Fűkasza adapter
• 2 db
Rétkasza adapter
• 1 db
Szártépő adapter
• 1 db
Takarmányterítő és szellőztető adapter
• 1 db
Rendképző adapter
• 1 db
Körbála fóliázó adapter
• 1 db
Rugósfogas gyepápoló adapter
• 1 db
Rétkezelő rotációs egyengető simító adapter
• 1 db
Trágyadepó egyengetőlap
• 1 db
Útkarbantartó tolólap
• 1 db
Oldalazó mulcholó adapter
• 1 db
Tájkarbantartó terület rekultiváló adapter
• 1 db
Váltvaforgató eke
• 1 db
Szántóföldi magágykészítő kombinátor
• 1 db
Szántóföldi talajművelő tárcsa
• 1 db
Szántóföldi henger
• 1 db
Vákuumos tartálykocsi, egytengelyes
• 1 db
Szervestrágyaszóró pótkocsi, egytengelyes
• 1 db
Bálaszállító pótkocsi, kéttengelyes
• 1 db
Három oldalra billentős pótkocsi, kéttengelyes
• 1 db
Fixkamrás körbálázó
• 1 db
Kalapácsos venyige és szárzúzó hidraulikus oldalkitolással
• 1 db
Gödörfúró adapter, irányváltóval
• 1 db
Fűkasza adapter szársértővel, felső hajtással
• 1 db
Függesztett (egyrotoros, nyolckaros) rendsodró adapter
• 1 db
Hótolólap adapter, rugós védelemmel
• 1 db
A projekt keretében beszerzett – a természetvédelmi területkezeléshez szükséges – gépek és berendezések
Aggteleki Tájegységben történő munkába állásával a mindezidáig rendelkezésre álló, leamtortizálódott géppark
lecserélhetővé vált. Ezzel egyidejűleg, a magasabb javítási, pótlási és fenntartási költséggel számoló eszközök
átcsoportosíthatóvá válnak a Zemplénbe. Ezzel – egy tervezési folyamat első lépéseként – megkezdődik az a
folyamat, amikor a Zempléni Tájegységben jelenleg csak és kizárólag bérmunka (külső vállalkozók)
segítségével ellátandó területkezelési feladatokat átveszi az ANPI saját eszközökkel és munkavállalókkal.
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Fontos megjegyezni, hogy az ANPI mindennapjaiban, így ebben a projektben is igen jelentős szerepet vállaltak
a közfoglalkoztatottak a háttérmunkában. Nekik köszönhető a Szini Malom (mint telephely) környezetének
rendbe tétele, valamint a fedett "beállók" elkészítése is. Az ő munkájuknak köszönhetően nem fognak megázni,
károsodni az új gépek.
A projekt eredményeként megvalósul az értékőrző gyepek fenntartása érdekében szükséges természetvédelmi
élőhelykezelés. Az érintett területeken végzett tevékenységek hozzávelőegesen 911 ha-t (mindösszesen 244
helyrajzi számon, a Magyar Állam tulajdonában lévő, de az ANPI által vagyon kezelt területtel) érintenek.
A pályázati program eredményeit, valamint a beszerzett eszközöket – a projekt sajtónyilvános projektnapja
keretében – 2014. 02. 06-án 10.00 órakor mutatjuk be.
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságról és a fejlesztési programról bővebb információ a www.anp.hu,
valamint a http://anp.nemzetipark.gov.hu oldalakon található.

További információ:
Veress Balázs igazgató
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
Tel: +36 48 506 000, Fax: +36 48 506 001
e-mail: info.anp@t-online.hu

Burinda Tamás osztályvezető – a projek szakmai vezetője
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
Tel: +36 48 506 000, Fax: +36 48 506 001
e-mail: burinda.anpi@gmail.com

Kelemen Tímea projekt koordinátor
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
Tel: +36 48 506 000, Fax: +36 48 506 001
Mobil: +36 30 370 13 33
e-mail: kelemen.anpi@gmail.com
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