A tervezett projekt fbb mutatói
Megvalósítás:
2013. július 01.  2015. április 30.
A projekt megvalósítás tervezett
idigénye: 22 hónap
A megvalósítás becsült összköltsége:
700 000 000 Ft
A tervezett projekt túlnyomó része az Északmagyarországi régió, ezen belül Borsod-AbaújZemplén megyében, részben a 33 leghátrányosabb kistérség közé sorolt Mezcsáti és Szerencsi kistérségben valósul meg. Ezen kívül érinti a
Mezkövesdi, a Miskolci, a Tiszaújvárosi kistérségeket. Ugyancsak érinti Tiszadob település
határát Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszavasvári kistérségében.
A tervezett beruházás hatásai
A beruházást követen az ökológiai hatások
terén jelentkezik a legfontosabb eredmény.
Megsz nik, vagy jelents mértékben csökken a
területen fészkel és átvonuló védett és fokozottan védett madárfajok áramütés miatt bekövetkez pusztulása, állománycsökkenése.
Mintegy mellékesen, jelentsen csökkenhet a
fogyasztók áramkimaradás miatt keletkez
kellemetlensége, gazdasági és anyagi vesztesége,
az áramszolgáltató zárlat miatt kialakuló karbantartási költsége.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Székhely: 3304 Eger, Sánc u. 6.
Telefon: 36/411-581
Fax: 36/412-791
email: titkarsag@bnpi.hu
honlap: www.bnpi.hu
Ügyfélfogadás munkaidben:
H-CS: 7:30 - 16:00
P: 7:30 - 13:30
Telefonon történ
idpont-egyeztetés ajánlott!

Madarakra veszélyes
20kV-os vezetékszakaszok
madárbarát szigetelése
a Dél-borsodi Tájegységben
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A tervezett projekt céljai
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság rövid távú
célja a Dél-borsodi Tájegységben a középfeszültség szabadvezetékekhez és a vezetéket
tartó különböz funkciójú oszlopokhoz és fejszerkezeteikhez köthet áramütéses madárpusztulások megakadályozása, minimálisra
csökkentése.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Dél-borsodi
Tájegységének (Borsodi Mezség Tájvédelmi
Körzet és Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet)
területén mintegy 480 km hosszú, burkolatlan
középfeszültség szabadvezeték-szakasz található.
Ezen szabadvezeték-szakaszok madárvédelmi
szempontból jelents problémát jelentenek,
mivel a területen elforduló (fészkel, telel,
átvonuló, kóborló) védett és fokozottan védett
madárfajok egyedei gyakran szenvednek halálos
áramütést a szabadvezeték-oszlopok szigeteletlen fejszerkezetein. Ebben a tekintetben a leginkább veszélyeztetett fajok például az Európai
Uniós védelmet is élvez parlagi sas, kerecsensólyom, kék vércse, hamvas rétihéja, fehér és
fekete gólya.

Ennek érdekében madárvédelmi szempontból
felmérésre került a terület középfeszültség
elektromos szabadvezeték-hálózata, oszlopfejszerkezetei, megtörtént az eddig megvalósított
madárvédelmi szempontú keresztkar burkolások felülvizsgálata, és terv készült a korábbi
években egyéb forrásokból burkolt, illetve még
burkolatlan szakaszrészek összekapcsolására,
egységes madárvédelmi szempontú kezelésére.
Ebben a tekintetben a beruházás országosan
egyedülálló, mert nem egy-egy kis területen,
hanem összehangoltan, egy tájegység jelents
részén megakadályozza az ott él madarak
áramütéses pusztulását.

A tervezett beruházás hosszú távú célja, hogy a
madárvédelmi beavatkozással érintett területen
az áramütés okozta madárpusztulás megszüntetésével az érintett fajok természetvédelmi
helyzete jelentsen javuljon.
Fenti célok elérése érdekében megtörténik a
szigeteletlen oszlopelemek átalakítása, szigetelése. A madárvédelmi célú beavatkozás 30
szabadvezeték vonalat alkot, ezen vezetékszakaszok teljes hossza mintegy 480 kilométer,
az oszlopok száma összesen 5218 db, amelyek
közül 3583 darab (68,65%) külterületen, míg
1635 darab (31,35%) belterületen található. A
beruházás során 37 km hagyományos vezetékszakasz 292 oszlopfej-szerkezetének átalakítása történik meg.

Az áramütés miatt a helyszínen azonnal vagy
rövid idn belül elpusztuló egyedek számát
külterületen évente 2100-2200 darabra, míg a
belterületen 100-200 darabra becsülik a szakemberek. Az elpusztult madarak pénzben
kifejezett természetvédelmi értéke évente
milliárdos nagyságrend is lehet.
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