A projekt az Európai Unió LIFE+ programjának támogatásával valósul meg.
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Megkezdődött a kisalföldi homokpuszta területén található honvédségi lő és gyakorlóterületek természetvédelmi célú helyreállítása
1, 73 millió eurós Európai Uniós támogatásból 2015-ig valósul meg a Kisalföldi
homokpuszta Projekt (LIFE08 NAT/H/000289)

Győr, 2013. május 30. – 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 1,26 millió euró Európai Uniós
támogatást nyert el. Ehhez az összeghez a Vidékfejlesztési minisztérium 285 ezer
euróval, a magyar partnerek pedig 193 ezer euróval járultak hozzá. A Kisalföldi
homokpuszta Projekt (LIFE08 NAT/H/000289) célja a kisalföldi meszes homokpuszta
katonai használatú területeinek természetvédelmi célú helyreállítása és megőrzése.

„Az elmúlt években a természetvédelmi kutatásoknak köszönhetően részletes felméréseket
végeztünk a területen, ezek alapján elkészített tervek egyértelművé tették számunkra, hogy a
kisalföldi meszes homokpuszta élővilágának megőrzéséhez sürgős intézkedések szükségesek”
– mondta Takács Gábor, a Fertő-Hanság Nemzeti Park szakreferense. „ 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 számos védett állat- és növényfajnak élőhelyet biztosító kisalföldi meszes
homokpuszta jelentős része mára megsemmisült. A gyorsan terjeszkedő települések, a
mezőgazdasági művelés fejlődése, a termőhelyek változása és az erdősítés néhány évszázadon
belül szinte teljesen megsemmisítette az itt honos védett élővilágot. Az egykori és jelenlegi
katonai gyakorló területeken azonban a homokpuszta növényzete védve maradt.”

A projekt az Európai Unió LIFE+ programjának támogatásával valósul meg.

A projekt keretén belül elsősorban a tömegesen elterjedt, más kontinensekről behurcolt
növények – így a selyemkóró vagy a bálványfa – eltávolítása történik meg. A homokpuszta
területén belül több helyen is problémát jelent a háztartási hulladékok, gumik, műanyagok,
illetve veszélyes hulladéknak minősülő anyagok felhalmozása. A pályázat megvalósítása
során felszámolásra kerülnek az illegális hulladéklerakók, a használaton kívüli katonai
épületek, betontömbök. Helyükön a természetes domborzat és növényzet helyreállítása
érdekében homokbuckák, buckaközi mélyedések kialakítására kerül sor. A Magyar
Honvédség kiemelt feladatának tekinti a természeti értékek megőrzését és a korábban
mellőzött területek állapotának javítását. A környezetvédelem és a honvédelem feladatainak
összehangolása érdekében a területet használó katonai személyzet a projekt megvalósulása
folyamán több alkalommal is természetvédelmi oktatásban részesül.

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. Ennek
érdekében a kommunikációért felelős Aquaprofit Zrt., a konzorciumi partnerekkel együtt
2013. május 30-án lakossági fórumot szervez Győr városában, amelynek résztvevői
megismerhették a Kisalföldi homokpuszta védett élővilágát, illetve a projekt fő célkitűzéseit
és a táj védelme érdekében végzett feladatokat. A szervezők rávilágítottak, hogy a
honvédelem és a környezetvédelem szorosan összekapcsolódik egymással, a katonaság
feladata a környeztünk, természeti értékeink védelmére is kiterjed. A rendezvényre
ellátogatók találkozhattak a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, a HM Budapesti
Erdőgazdasági Zrt, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság és az Aquaprofit Zrt.
munkatársaival, akik beszámoltak a projektben megvalósítandó feladataikról.

A projektről bővebb információt a www.kisalfoldilife.hu weboldalon és a Kisalföldi
Homokpuszta Facebook oldalán talál.
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