"Kiemelt fontosságú Pannon homoki élőhelyek helyreállítása és megőrzése katonai használatú
területeken a Kisalföld térségében" (LIFE08 NAT/H/000289)

Honvédelem és természetvédelem a Kisalföldön

Tisztelt Természetvédő Barátunk, Kedves Olvasó!
Az Európai Unió LIFE+ programja keretében a kisalföldi meszes
homokpuszta katonai használatú területeinek természetvédelmi
célú helyreállítására, 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.
Most indított hírelvelünkben szeretnénk Önt tájékoztatni a projekt aktuális tevékenységeiről, az elmúlt
időszak történéseiről, eseményeiről, illetve rendezvényeinkről. Köszönjük, hogy Ön is figyelemmel kíséri
a projekt alakulását!
Véleményét, hozzászólását továbbra is szívesen fogadjuk az admin@kisafoldilife.hu e-mail címen. A
minél szélesebb körű együttműködés kialakítása érdekében kérjük, látogassanak el weboldalunkra:
www.kisalfoldilife.hu vagy Kisalföldi homokpuszta című Facebook oldalunkra!
Környezettudatos magatartással, példamutató módon Önök is elősegíthetik a természeti környezetünk
megóvását. Csatlakozzanak programunkhoz, és védjük meg együtt a Győr környéki homokpuszta
növény- és állatvilágát! Közösen képesek vagyunk megőrizni az itteni természet csodálatos

sokszínűségét a jövő nemzedékek számára is.

Üdvözlettel:
Gyovai-Balogh Rita
tanácsos, osztályvezető
HM IÜ Környezetvédelmi Osztály

Lakosság fórum
A széles körű lakossági tájékoztatás érdekében 2013. május 30-án 16:30 órától lakossági fórum kerül
megrendezésre Győr városában. Az esemény célja, hogy a környéken lakók és kirándulók figyelmét
felhívjuk a környezettudatos magatartásra, és példamutató módon segítsük elő a természeti
környezetünk megóvását. A fórum résztvevői megismerhetik a Kisalföldi homokpuszta védett élővilágát,
illetve a projekt fő célkitűzéseit és a táj megvédésére irányuló feladatait. A rendezvényre ellátogatók
találkozhatnak HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, a HM Budapesti Erdőgazdasági Zrt., a FertőHanság Nemzeti Park Igazgatóság és az Aquaprofit Zrt. munkatársaival, akik munkájukkal segítik a
projekt előrehaladását. >>Tovább
Időpont: 2013. május 30., csütörtök, 16:30 óra
Helyszín: Móricz Zsigmond Általános Iskola könyvtára (9011 Győr, Vajda János u. 25)

Éves projektindító megbeszélés 2013 februárjában
A 2013. február 19-én tartott értekezlet évnyitó eseményként szolgált a projektben
résztvevő munkatársak számára, ahol megvitatásra kerültek a 2012-ben elvégzett,
valamint a 2013. évre kitűzött feladatok. A megbeszélés hatékonynak bizonyult; a
résztvevők fontosnak tartották, hogy minél részletesebben megvitassák a
területeket érintő feladatokat, lehetőségeket és az esetleg felmerülő problémákat. A
HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal a teljes konzorcium nevében az Európai
Bizottság szakfelelőseivel eredményes együttműködést kíván fenntartani.

Elindult a Kisalföldi LIFE Facebook oldala
Ez évben elindult a projekthez tartozó Facebook oldal, amely tartalmazza a
projekt előrehaladásával kapcsolatos információkat, történéseket és legújabb
híreket. Kérjük, látogasson el a Kisalföldi Homokpuszta című Facebook
oldalunkra!

Befejeződött a projekt terület felmérése
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársai 2012 júliusában
befejezték a teljes projektterület felmérését. Mivel hosszú ideig eltart a nagy
mennyiségű adatok feldolgozása, így az értékelés befejezése 2013 első
negyedévében várható.

Elkezdődött az invazív fajok kiirtása a védett
területről
A projekt egyik fő feladata az invazív fajok eltávolítása a
területről. A munkálatok három különböző területen kezdődtek el.
A projekt keretén belül elsősorban a tömegesen elterjedt, más
kontinensekről behurcolt növények, így a selyemkóró vagy a
bálványfa eltávolítására is sor kerül. Mivel ezek gyors
terjedésükkel kiszoríthatják a természetes élőhelyek fajait, és
helyükön fajszegény, gyomos közösségek alakulnak ki, ezzel veszélyeztetik a hazai élővilágot. Az
invazív fajok kiirtására különböző módszereket alkalmaztak. Volt olyan terület, ahol úgy nevezett
injektálással egy olyan anyagot fecskendeztek az eltávolítandó fába, amely ennek következtében kihal,
majd úgy kerül kivágásra.

Továbbképzésen a magyar honvédség
A projekt keretein belül tartott továbbképzésén vett részt
mintegy 84 katona a közel múltban. A képzés célja katonai
állomány természetvédelmi oktatása, amelynek során
többek között azt tudatosítják a résztvevőkben, hogy a hon
és a természet védelme egyaránt fontos. A képzéseken
több alkalommal vesznek részt az érintettek; a következő
tréningre idén tavasszal kerül sor. >>Tovább

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

Ha nem szeretne többet ilyen jellegű e-mailt kapni a Kisalföldi homokpuszta projekttől klikkeljen ide!
Ha további információra lenne szüksége, vegye fel a kapcsolatot adminisztrátorunkkal E-mail

