SAJTÓKÖZLEMÉNY

Honvédelem és természetvédelem a Kisalföldön címszóval lakossági fórum kerül
megrendezésre 2013 tavaszán Győrött az 1,27 millió eurós Európai Uniós
támogatásból

megvalósuló

Kisalföldi

homokpuszta

Projekt

(LIFE08

NAT/H/000289) keretein belül.

Az Európai Unió LIFE+ programja keretében a kisalföldi meszes homokpuszta katonai
használatú területeinek természetvédelmi célú helyreállítása, valamint az élőhelyek és fajok
megőrzésére a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, a HM Budapesti Erdőgazdasági Zrt., a
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság és az Aquaprofit Zrt. konzorcium 1,27 millió euró
Európai Uniós támogatást nyert el.

A projekt célja a kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek
természetvédelmi célú helyreállítása és megőrzése.

Az elmúlt években a természetvédelmi kutatásoknak köszönhetően részletes felmérések
történtek. Mind a kutatások, mind az elkészült tervek egyértelművé tették, hogy a kisalföldi
meszes homokpuszta élővilágának megőrzéséhez sürgős intézkedések szükségesek. Az
intézkedések egy része végrehajtható a területen folyó gazdálkodás keretei között (pl.
tájidegen fafajú erdők cseréje), de számos probléma csak egy átfogó természetvédelmi célú
rekonstrukció keretében oldható meg.

A Konzorcium partnerei fontosnak tartják, a minél szélesebb körű lakossági tájékoztatást is,
amelynek célja, hogy a környéken lakók és kirándulok, figyelmét felhívják a környezettudatos
magatartásra és példamutató módon segítsék elő a természeti környezetünk megóvását.

A

hatékony ismeretterjesztés

érdekében

2013

májusában

lakossági

fórum

kerül

megrendezésre Győr városában. A fórum résztvevői megismerhetik a Kisalföldi homokpuszta
védett élővilágát, illetve a projekt fő célkitűzéseit és a táj megvédése érdekében végzett
feladatait. A szervezők arra szeretnének rávilágítani, hogy a honvédelem és a
környezetvédelem

szorosan

összekapcsolódik

egymással.

A

katonaság

feladata

a

környeztünk, természeti értékeink védelmére is kiterjed.
A rendezvényre ellátogatók találkozhatnak HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, a HM
Budapesti Erdőgazdasági Zrt, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság és az Aquaprofit Zrt.
munkatársaival, akik munkájukkal segítik a projekt előrehaladást.
A partnerek a helyi lakosság mellett elsősorban iskolák, helyi szervezetek, egyesületek és
környezetvédők részvételére számítanak, és természetesen várnak minden kedves érdeklődőt.

Bővebb információt a projektről a www.kisalfoldilife.hu és a Kisalföldi Homokpuszta
facebook oldalon talál.
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