Elérni kívánt természetvédelmi
eredmények
A projekt célja a Kelet-cserháti TK, a Karancs-Medves TK
valamint az Ipolytarnóci Ősmaradványok TT értékes
dombvidéki gyepterületein az optimális természetvédelmi
kezelés lehetőségének megteremtése.
A különböző élőhelyek eltérő kezelési módot igényelnek.
Egyes területeken a legeltetés az optimális kezelési mód, más
területeken a gépi-, vagy kézi kaszálás. A különlegesen
kíméletes kezelést igénylő, vagy gazdaságosan nem
hasznosítható gyepterületek kaszálással történő kezelésének
feltételeit teremtjük meg ezzel a projekttel. Megvásároltuk a
különböző kezelési igényű területek ellátásához szükséges
gépeket és azok biztonságos tárolására alkalmas gépszín
építését valósítottuk meg egy szintén a projekt költségvetéséből megvásárolt ingatlanon.

programmal kívánunk lehetőséget biztosítani arra, hogy az
optimális kezelési mód alkalmazásával hosszú távon is
fennmaradhassanak a természetvédelmi szempontból
értékes gyepek.
A projekt 544,34 ha értékes gyepes élőhely természetvédelmi
kezelését biztosítja hosszú távon. A tervezett kezelési mód
megfelel a védett és fokozottan védett területekre vonatkozó,
kezelési tervben rögzített, illetve a NATURA 2000 gyepterületekre vonatkozó előírásoknak.

Gépbeszerzés
a Nógrád megyei
védett gyepterületek
helyreállításához
(KEOP-3.2.0/11-2012-0016)

A természetvédelmi kezelésre kijelölt területek egy részén
rehabilitációs jellegű munkákat is kell végeznünk, azonban a
továbbiakban csak az élőhelynek megfelelő fenntartó
kaszálásra, kisebb mértékben szárzúzásra kerül sor. Ezzel a
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sekély talajú, erózióval veszélyeztetett termőhelyeken
alakultak ki, fűhozamuk, így gyepgazdálkodási értékük
csekély. Hasonló adottságokkal rendelkeznek az ipolytarnóci
területek is.
A Karancs-Medves TK gyepterületei vulkáni kőzeteken
alakultak ki. Nagymértékű mozaikosságot mutatnak, gyakran
nyílt molyhos tölgyesek, erdőssztyep-cserjések ékelődnek
beléjük, nem ritkák rajtuk a természetes sziklák és a korábbi
művelés során keletkezett kősáncok. Kaszálóként vagy

kaszák, hengeres bálázó, bálagyűjtő és szállító pótkocsi a
kaszálék területről való lehordásához, UNIMOG és daru a
gépek helyszínre szállításához, bálarakodáshoz.

A projekt ismertetése

A pályázatból beszerzésre tervezett gépek elhelyezésére,
biztonságos tárolására alkalmas gépszínt építettünk a projekt
keretében megvásárolt – a Kelet-cserháti Tájvédelmi
Körzetben lévő, védett – belterületi ingatlanokon. A gépszín
alapterülete 455,9 m2, a főépületben egy kisebb iroda,
tartózkodó, öltöző és vizesblokk kerültek kialakításra. A
főépület hossztengelyére merőleges szárnyak a gépszínek,
ahol a már meglévő és a projektből vásárolt gépek, eszközök
nyernek elhelyezést.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a KEOP-3.2.0
„Élőhelykezeléshez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés”
konstrukció keretében pályázatot nyújtott be Nógrád megyei
dombvidéki rétek, legelők természetvédelmi kezeléséhez
szükséges infrastrukturális háttér kialakítására.
A kezelésre kijelölt rétek és legelők a Kelet-cserháti
Tájvédelmi Körzetben, a Karancs-Medves Tájvédelmi
Körzetben és az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi területen elszórtan találhatók, általában kis
kiterjedésűek. Kezelésük bérbeadással nem oldható meg,
részben a speciális kezelési igények, részben pedig a helyi
állatállomány, illetve vállalkozói szándék hiánya miatt. Emiatt
döntött úgy az igazgatóság, hogy a természetvédelmi
szempontból értékes, összesen több mint 500 ha-nyi
gyepterület kezelését saját géppark kialakításával oldja meg.
A Kelet-cserháti Tájvédelmi Körzet kezelendő gyepterületeinek kisebb része, kb. 100 ha, - főként lejtősztyeprétek, kisebb
részt mocsárrétek - alakult ki legeltetés, kaszálás útján.
Nagyobb részük, mintegy 250 ha, a korábbi művelés (szőlő,
gyümölcsös, szántó) felhagyása után, a természetes
szukcessziónak köszönhetően jött létre. Ezek a száraz és
félszáraz irtásrétek általában meredek, mészkövön létrejött,

egyáltalán nem, vagy gazdaságosan nem hasznosíthatók,
ezért kezelésük bérbeadással nem oldható meg.
A BNPI vagyonkezelésben maradó területek közel fele
speciális (kis talajnyomású, meredek területeken közlekedő,
kézi módszereket kiváltó) géppel, vagy csak kézi eszközökkel
(kézi bozótvágó, kasza) kezelhető. Csak a fennmaradó
területeken használhatók a mezőgazdaságban általában
használatos nagyobb teljesítményű gépek.
A projekt keretében a különféle természetvédelmi kezelési
igenyű gyepes élőhelyek fenntartásához szükséges komplex
gépsor megvásárlására kerül sor. Többek között traktorok,
különböző területek kezelésére alkalmas szárzúzók és
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