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Multimédiás film örökíti meg a 2015 decemberében záruló, az Európai Unió LIFE+
programja keretében 2010-ben elindult kisalföldi meszes homokpuszta katonai
használatú területeinek természetvédelmi célú helyreállítását, valamint az élőhelyek és
fajok megőrzését célzó projekt megvalósítását és eredményeit.
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sajtótájékoztatón debütált a 15 perces film, amelyet követően elkészült két rövidebb, egy 3
perces változat és egy 30 másodperces spot is. Mindhárom video letölthető és megtekinthető
angol felirattal is a www.kisalfoldilife.hu weboldalon és a Kisalföldi Homokpuszta Facebook
oldalán keresztül is.
A film bevezetőjében bemutatásra kerülnek a kisalföldi meszes homokpuszta főbb természeti
értékei, állat és növényvilága. Ezt követően a projekt megvalósításában részt vett konzorciumi
partnerek (Budapesti Erdőgazdasági Zrt., Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága)
megszólaltatása mellett részletezi a film a területet veszélyeztető tényezőket, a katonai
használat veszélyeit, az özönnövények agresszív és gyors terjedését, az illegális
hulladéklerakást, a területen nem legálisan űzött technikai sportokat, valamint a vadállomány
túlnépesedését. Az összeállítás beszámol a terület rehabilitációja érdekében végzett részletes
munkafolyamatokról, valamint a projekt során végrehajtott kommunikációs akciókról,
amelyek koordinációjáért az Aquaprofit Zrt. a felelős.
A rövidfilmek lehetőséget kínálnak a természetbarátoknak, a lakosságnak, a szakembereknek
csakúgy, mint az egyszeri, laikus érdeklődőknek is, hogy részletes betekintést nyerhessenek a
projekt keretén belül megvalósult, a pannon homoki élőhelyek megőrzése érdekében végzett
munkálatokba, s nem utolsó sorban jobban megismerjék a kisalföldi meszes homokpuszta
természeti értékeit.
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A 15 perces hosszú filmet az általános disszeminációs funkcióján túl az Arrabona Légvédelmi
Rakétaezred használja a katonai személyzet oktatása során a jövőben.
A projektzárást követő „After-Life” kommunikációs intézkedések tekintetében is fontos
szerepet kapnak a videó összeállítások, hiszen újabb és újabb fórumokon történő bemutatásuk
hozzájárul ahhoz, hogy minél szélesebb rétegnek, a lehető leghatékonyabb módon adjunk
tájékoztatást.
A filmösszeállítás szemléletesen mutatja be, hogy a természeti értékek megőrzése érdekében
végzett természetvédelmi intézkedések és a katonai tevékenység kiválóan megférnek egymás
mellett, s csak szoros összefogás eredményezhet hosszú távú eredményeket a tájvédelem, a
védett állat és növényvilág sokszínűségének megőrzésében.
A projektről bővebb információt a www.kisalfoldilife.hu weboldalon és a Kisalföldi
Homokpuszta Facebook oldalán talál.
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