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

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
Védelemgazdasági Hivatal, a HM Budapesti Erdőgazdasági Zrt., a FertőHanság Nemzeti Park Igazgatóság és az Aquaprofit Zrt. konzorcium 1,26 millió euró Európai Uniós támogatást
nyert el.
Hírlevelünkben folyamatosan tájékoztatjuk Önt 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:

Lábodi István
Projekt menedzser

Előzetes tájékoztató a „Természetvédelem katonai területeken” című Nemzetközi
Konferenciáról
A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatala és partnerei ezúton szeretnék tisztelettel meghívni Önt
a „Természetvédelem katonai területeken” című konferenciára, amelyet a LIFE+ „Természet” programjában
nyertes Keleti – Bakony (LIFE07 NAT/H/000321) és a Kisalföldi Homokpuszta (LIFE08 NAT/H/000289) projektek
keretei között, közös együttműködéssel szervez a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatala, a HM
VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt., a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a HM Budapesti
Erdőgazdaság

Zrt,
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A konferencián való részvétel ingyenes, de kérjük, vegye figyelembe, hogy a részvételt (szállás, étkezés,
konferencia díja) csak korlátozott létszámban tudjuk a projektek terhére biztosítani. Azon jelentkezők
regisztrációját részesítjük előnyben, akik szakmai előadásukkal hozzájárulnak a konferencián résztvevők
tapasztalatcseréjéhez. Ezért kérjük, hogy jelentkezzen az online regisztrációs felületen legkésőbb 2013.
november 30-ig.
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Egyenlítő című műsorában
Az OzoneNetwork televízió 2013.08.22-i Egyenlítő című műsorának
vendége

volt
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a
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Park

Igazgatóságának természetvédelmi szakreferense, Szőke Péter, a
Budapesti Erdőgazdaság Zrt. erdőmérnöke és Kőpataki Éva az
Aquaprofit Zrt. munkatársa. A műsorban szó esett a Kisalföldi homokpuszta projekt céljáról, a katonaság

természetvédelemben játszott szerepéről és a projekt keretein belül eddig elvégzett tevékenységekről..
A videó ide kattintva megtekinthető.

A Kisalföldi homokpuszta projekt a TV2 Zöld Világ című műsorában
A TV2 Zöld Világ című műsorában a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. munkatársa, Szőke
Péter ágazatvezető mutatta be a katonaság és a természetvédelem különleges
együttműködését

a

Kisalföldi

homokpuszta

projekt

keretében.

A műsor ide kattintva megtekinthető.

Elindult a természetes földfelszín rekonstrukciója és a füves térség rehabilitációja, zajlik
az özönnövények eltávolítása
A HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. folyamatosan végzi a Kisalföldi homokpuszta
projekt területén található invazív növények eltávolítását. A munka keretében többek
között Selyemkóró (A. syriaca) és Aranyvessző (Solidago) irtását végzik. A munkát a
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság szakértői segítik, akik a kísérleti özönnövény
eltávolítási helyszíneket folyamatosan jelölik ki, végrehajtják a tervezett kísérleteket,
majd az eredmények ellenőrzése, és a tapasztalatok dokumentálása történik. Az invazív növények eltávolításából
fakadó szerves anyag felhalmozódás megakadályozása érdekében a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. munkatársai
a

projekt

területről

a

hulladék

növényi

anyagot

folyamatosan

elszállítják.

A régi szovjet kísérleti lőtérhez tartozó célmozgató műtárgyakat, a földsáncrendszereket,
valamint a felhagyott katonai épületeket lebontották, hogy a természetes földfelszín
rekonstrukciója és a füves térség rehabilitációja megkezdődhessen. A természetes
fűállomány rekonstrukciójához gyepmag-gyűjtés folyik, illetve a törmelékek és az illegális
szemét

eltávolítása

a

területről

folyamatosan

zajlik.

Ezúton is szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét az illegális szemétlerakás veszélyeire: A széljárás és a
kóbor állatok miatt a kibontott szemét alapvető közegészségügyi érdekeket sért.

Lőszermentesítés a területen
A földfelszín rekonstrukciójával és az ezzel járó földmunkákkal jelentős mennyiségű
lőszer, lövedék és robbanóanyag került ki a talajból, amelyeket tűzszerészek
hatástalanítanak

a

megfelelő

biztonsági

előírások

betartása

mellett.

Sikeresen zárult a Kisalföldi homokpuszta projekt első
lakossági fóruma
2013. május 30-án a győri Móricz Zsigmond Általános Iskolában került
megrendezésre a Kisalföldi homokpuszta projekt első, sajtótájékoztatóval
egybekötött lakossági fóruma. Bár a projekt elsődleges célja a katonai
használatú területek természetvédelmi célú helyreállítása és megőrzése, a
teljes siker csak a nagyközönség bevonásával érhető el. Tekintettel arra,
hogy a természetvédelmi területek a honvédségi használatú területeken túl
nyúlnak, az ott található természeti értékek, védett fajok megóvása érdekében kulcsfontosságú a helyi
szervezetek,

illetve

a

lakosság

bevonása

már

a

projekt

kezdetétől

fogva.
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A Kisalföldi LIFE projekt partnerek Lakossági Fórumon bemutatott prezentációi innen letölthetők, a
fórumről készült képek pedig ide kattintva tekinthetők meg.

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

