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A Kisalföldi homokpuszta Life+ projekt 
bemutatása 

Takács Gábor & Király Melinda1 

Régóta ismert, hogy egy terület emberek elől történő elzárása jelentősen hozzájárulhat 
a térség természeti értékeinek megőrzéséhez. Így maradhatott meg viszonylag 
érintetlenül a vasfüggöny mögött a Fertő tó, de jelentős természeti értéket őriznek a 
hazai lő- és gyakorlóterek (pl. Győr–Győrszetiváni lő- és gyakorlótér, Hajdúhadházi 
lőtér, Kékhegyi lőtér stb.) is. A Magyar Honvédség hozzáállása a természet- és 
környezetvédelmi problémák kezeléséhez az elmúlt évtizedekben sokat változott, és ma 
már alapvető törekvés, hogy katonai feladataikat az ökológiai lábnyom minima-
lizálásával végezzék csapataik hazai és nemzetközi gyakorlatozásai során. A változás 
jegyében a tárca – többnyire a nemzeti park igazgatóságokkal együttműködve – a 2000-
es években elkészítette a természetvédelmi oltalom alatt álló aktív lő- és gyakorlóterek 
természeti értékeinek felmérését, illetve ezek alapján a természetvédelmi fenntartási 
terveket. 
 

1. ábra: A Kisalföldi homokpuszta Life+ projekt beavatkozási területe 
 

A Győr–Győrszentiváni lő- és gyakorlótér természeti értékei régóta ismertek, jelentős 
része 1992 óta védett természeti terület (Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet), emellett 2004 
óta a HUFH20009 Gönyűi-homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

                                                           
1
 Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
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részeként a Natura 2000 hálózat fontos eleme. A honvédségi használatú területekre 
2007-ben elkészült kezelési-fenntartási terv a természeti értékek bemutatásán kívül 
nagy hangsúlyt helyezett a természeti értékeket veszélyeztető tényezők feltárására, a 
honvédségi és természetvédelmi érdekek összehangolására és megfogalmazta egy 
jövőbeli természetvédelmi célú helyreállítás igényét, illetve fontosabb céljait. Az első 
ötleteket gyorsan tett követte és a Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynök-
sége (jelenleg HM Védelemgazdasági Hivatal) vezetésével a Fertő–Hanság Nemzeti 
Park Igazgatóság, a HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. (jelenleg Budapesti Erdő-
gazdaság Zrt.) és az Aquaprofit Zrt. alkotta konzorcium 2009-ben sikerrel pályázott az 
Európai Unió Life+ programjára. A „Kiemelt fontosságú Pannon homoki élőhelyek 
helyreállítása és megőrzése katonai használatú területeken a Kisalföldi térségben” 
LIFE08 NAT/H/000289 elnevezésű projekt 2012-ben indult el 1,73 millió eurós költség-
vetéssel. 

A „Kisalföldi homokpuszta Life” projekt fő célja a kisalföldi meszes homokpuszta 
katonai használatú területein a közösségi jelentőségű élőhelyek leromlásának megaka-
dályozása és helyreállítása, illetve az itt élő Natura 2000 jelölőfajok hosszú távú meg-
őrzésének biztosítása. A pályázat keretében végzett munkák elsősorban a lőtér területé-
re összpontosultak, az érintett területek kiterjedése 247 ha, ami a teljes érintett Natura 
2000 terület 8,7%-a (1. ábra). A pályázat fontosabb természetvédelmi célkitűzései: 

• A meglévő természetes gyepek hosszú távú fennmaradásának biztosítása, a 
leromlott állapotú gyepek állapotának javítása és új gyepek kialakítása. 

• A természetes élővilágot veszélyeztető, nem őshonos özönfajok visszaszorítása. 
• A területen élő közösségi jelentőségű, illetve védett fajok ökológiai igényeinek 

biztosítása. 
• A természetes domborzat helyreállítása (homokbuckák, buckaközi mélyedések 

kialakítása). 
• Az illegális hulladéklerakók felszámolása, a további lerakás megelőzése. 
• A használaton kívüli katonai objektumok (épületek, betontömbök stb.) 

felszámolása. 

A projekt keretén belül elsősorban a más kontinensekről behurcolt, agresszíven terjedő 
növények, így az akác (Robinia pseudoacacia), a selyemkóró (Asclepias syriaca) vagy a 
bálványfa (Ailanthus altissima) eltávolítására került sor (C.1 akció), mert ezek gyors 
terjedésükkel kiszorítják a természetes élőhelyek fajait, és helyükön fajszegény, gyomos 
közösségek alakulnak ki, ezzel veszélyeztetik a hazai élővilágot. Az özönnövények 
eltávolítása kémiai és mechanikai technológiák alkalmazásával történt (2–5. ábra). 
 

  
2. ábra: Enyhén akácosodó nyílt homoki gyep 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR

3. ábra: Bálványfa kezelése injektálással 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR
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4. ábra: Selyemkóróval fertőzött árvalányhajas 

gyep 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR 

5. ábra: Selyemkóró kezelése pontpermetezéssel 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR

 

A honvédségi területeken a legeltetés évtizedekkel korábban megszűnt, ezért sok helyen 
vastag fűavar alakult ki. A természetes szukcessziót a rendszertelenül bekövetkező 
tüzek tartották kordában, amelyek a sztyeppei vegetáció életéhez éppúgy hozzá-
tartoznak, mint a nagy testű legelő állatok. A projekt keretében kisebb gyepégetéseket 
(C.2 akció) is terveztek, amelyeket azonban 2014-től kezdve a zoológiai szempontból 
kedvezőbb legeltetés váltott fel (6. ábra). 
 

6. ábra: A fűavar 
felhalmozódásának 

megakadályozása 
extenzív 

legeltetéssel 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR  

 
A homokpuszta területén belül több helyen is problémát jelent a háztartási hulladékok, 
a gumik, a műanyagok, illetve a veszélyes hulladéknak minősülő anyagok lerakása. A 
pályázat keretében felszámolásra kerültek az illegális hulladéklerakók (C.5 akció), 
továbbá elbontották a használaton kívüli katonai épületeket, betontömböket is. 
Helyükön a természetes domborzat és növényzet helyreállítása érdekében homok-
buckák, buckaközi mélyedések kialakítása történt meg (C.4. akció). A két akció 
keretében elbontottak négy épületet, egy lebetonozott alakulóteret és parkolót, továbbá 
tucatnyi bunkert, alagutat és közművezetéket (7–9. ábra). A bontásokból kb. 3100 m

3
 

törmelék keletkezett. A területről további 3900 m
3
 hulladékot, nagyrészt építési 

törmeléket, gumit, háztartási és elektronikai hulladékot gyűjtöttek össze. 
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7. ábra: Elbontandó 
katonai épület 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR 
  

 

8. ábra: Felszámolásra 
váró illegális 

hulladéklerakó 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR 
  

 

9. ábra: Az épületek és a 
betonozott felületek 

bontása 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR 
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10. ábra: Az elbontott 
épületek és 

sáncrendszerek 
helyén a 

természetes 
domborzathoz 
hasonló felszín 

került 
kialakításra.  

A munkák során 
a természetes 

élőhely-
maradványokat 

megkímélték 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR  
  

11. ábra: A nyers 
homokfelszínek 

helyben gyűjtött 
és vásárolt 

fűmagkeverékkel 
kerültek 

bevetésre 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR  
  

12. ábra: Illegális 
hulladéklerakó 

felszámolása után 
kialakított 

tavacska 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR  
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Az összegyűjtött anyag válogatáson és osztályozáson ment keresztül, majd labora-
tóriumi vizsgálatot követően az utak helyreállítására (1810 m

3
), illetve a természetes 

domborzati formák kialakítása során azok alapjaként (föld, homok, kavics) használták 
fel. A területről 803 m

3
 anyagot kellett veszélyes hulladékként ártalmatlanító- és 

lerakóhelyre szállítani. A munkák következtében kialakuló nyílt felszínek egy része 
gyepesítésre került, egy másik részen természetes úton történik a gyepesedés. Az akciók 
eredményeként 15,6 ha új gyep létesült a területen (10–12. ábra). 

 

A monitoring (E.3 akció) szerepe egy élőhely-rekonstrukció esetében kettős, egyrészt 
rögzíti a beavatkozások előtti és utáni állapotot, másrészt folyamatosan nyomon kell 
követnie a helyreállítási tevékenységeket (C. akciók) és visszajelzést biztosítani a 
kivitelezőknek. A külső szakértők, specialisták segítségével megvalósult vizsgálatok a 
területen veszélyeztetett fajokra, az élőhelyekre és olyan csoportokra terjedtek ki, 
melyeket indikációs tulajdonságaik alkalmassá tesznek a projekt célkitűzéseinek 
vizsgálatára (pl. pókok, egyenesszárnyúak). A monitoring részeként részletes vizs-
gálatok és kísérletek történtek az özönnövények elleni védekezés eredményesebb, 
ugyanakkor természetkímélő technológiájának kidolgozására. 
 

 

13. ábra: A területet 
használó katonai 
alakulat oktatása 

kiemelt 
fontosságú a 

természeti értékek 
megőrzéséhez 

Fotó: AMBRUS ANDRÁS 

 

 

14. ábra: A helyi lakosság is 
megismerkedhetett a 

terület természeti 
értékeivel 

Fotó: KIRÁLY MELINDA 
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A pályázat keretében kiemelt figyelmet kapott a katonai személyzet oktatása (D.6 
akció) és a lakosság tájékoztatása (13–14. ábra). Az elkészült kiadványok és 
szóróanyagok elsősorban a környező településeken, iskolákban kerültek kiosztásra. 

A szakmai közönség egy nemzetközi konferencia (15. ábra) és egy szeminárium keretein 
belül ismerhette meg a projekt eredményeit és egyes fázisainak jó gyakorlatait (D.7 
akció). A két nemzetközi szakmai esemény egyben kiváló lehetőséget biztosított a 
környezetvédelmi és honvédelmi területek, a más Life vagy természetvédelmi projektek 
szakembereinek találkozására és tapasztalatcseréjére. 
 

 
15. ábra: A Kisalföldi Homokpuszta és a Keleti-Bakony Life projektek  

közös nemzetközi konferenciájának résztvevői 

A projekt, amely a környezetvédelmi, erdőgazdálkodási és katonai szakértők közös 
munkája, egyben jó gyakorlatot is jelent más katonai területek számára mind 
Magyarországon, mind az EU-n belül. A konzorciumi tagok közös elhatározása, hogy a 
projektben elért eredményekről, a terület természetvédelmi fontosságáról minél 
szélesebb körben és minél hatékonyabb módon tájékoztassák a nyilvánosságot és a 
szakmai szervezeteket, illetve a katonai személyzetet. 
 

Projekt neve: Kiemelt fontosságú Pannon homoki élőhelyek helyreállítása és 
megőrzése katonai használatú területeken a Kisalföldi 
térségben 

Projekt azonosítója: LIFE08 NAT/H/000289 

Projekt költségvetése: 1.737.400 EUR 

EU hozzájárulás (75%) 1.259.580 EUR 

Földművelésügyi Minisztérium 284.880 EUR 

Partnerek 192.940 EUR 




