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A Győr környéki homokpuszták
növényföldrajzi és társulástani viszonyai
KIRÁLY GERGELY13, TAKÁCS GÁBOR14 & SCHMIDT DÁVID15

Abstract
The Győr–Gönyű calcareous sand dune region in the centre of the Little Hungarian
Plane is the westernmost occurrence of forest steppe vegetation in the Carpathian
Basin. Excessive land drainage and water management, deforestation and the
appearance of invasive plants together with the abandonment of traditional land-use
practices resulted in a significant degradation and fragmentation of the remaining
habitats. Yet, mainly because of the long ongoing military use of certain sites, all key
habitat types that were typical in the region two centuries ago have managed to
survive and the forest steppe ecosystem is still sustainable in these refugia.
The importance of the floristic and coenological research conducted within the LIFE+
habitat restoration project is twofold. On the one hand, due to the detailed base survey,
the area has become one of Hungary’s botanically most well-researched regions and
the huge amount of data gathered can serve as a basis for years of scientific study. On
the other hand, the pre-restoration survey along with the post-restoration monitoring
casts light on the interplay of land-use and ecological succession, which knowledge can
be directly utilized in environmental protection.
Based on the comprehensive biotic database and by testing a number of environmental
management techniques and possibilities, hopefully we could be able to sustain the
diverse flora and habitats of the Győr–Gönyű sand steppes in the future too. To
achieve this requires active intervention from our part (e.g. in case of certain plant
species) and a wide-scale understanding and support from the community (e.g. to
improve the water management in the region).

Bevezetés
A Magyarországon 1930 körül induló növénytársulástani és vegetációtérképezési
kutatások több lépcsőben történtek, fokozatos fejlesztve a módszertani alapokat és
növelve a növényföldrajzi kitekintés spektrumát. A korai időszakban készült
vegetációtérképek elsősorban a „természetes” növénytársulásokat, illetve ezek
átmeneteit igyekeztek ábrázolni (SOÓ & ZÓLYOMI 1951, SEREGÉLYES et al. 1995, FEKETE
1998). A természetvédelem részéről az 1980-as évektől merült fel igényként a védendő
„jó” területek lehatárolása, és a vegetációtérképeknek már ekkor fontos szerepük volt a
természetvédelmi kezelési tervek készítésében. A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó
Rendszer és az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (ÁNÉR) kialakítása
(FEKETE et al. 1997, KUN & MOLNÁR 1999, TAKÁCS & MOLNÁR 2009) adott új lendületet a
térképezéseknek, de a növénytársulások ábrázolása helyett ekkor már elsősorban ÁNÉR
alapú élőhelytérképek készültek. Az elmúlt húsz évben több mint százezer ha védett és
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Natura 2000 terület élőhely-térképezése fejeződött be, a keletkezett adatokat a
botanikusok mellett a természetvédelem is sokrétűen tudja hasznosítani (TAKÁCS 2012).
A Győr környéki homokpuszták első élőhelytérképét BAUER NORBERT készítette el (in
TAKÁCS 2003, BAUER & TAKÁCS 2003) 2003-ban. A védett és védelemre tervezett
területeket lefedő térkép képezte az alapját a tájvédelmi körzet természetvédelmi,
illetve a honvédségi területek fenntartási tervének.
A Kisalföldi homokpuszta Life+ természetvédelmi akcióinak eredményességét vizsgáló
monitoring keretében 2012-ben (alapállapot) elkészült a projektterület, majd 2015-ben a
Gönyűi-homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Győr-MosonSopron megyei területeinek élőhelytérképe (TAKÁCS 2015), ami lehetőséget ad a Győr
környéki homokpuszták növényvilágának bemutatására és a területen tapasztalt
változások értékelésére.

A felmérések és az értékelés módszertana
A 2012. és a 2015. évi térképezés során TAKÁCS & MOLNÁR (2009) módszertanát
követtük, az élőhelyfoltok lehatárolására a European Space Imaging GmbH 2015. május
29-i WorldView-2 multispektrális felvételét használtuk. A Kisalföldi Life+ projekt
területének alapállapot-felmérése azonos módszerrel, a Envirosense Hungary Kft. által
készített 2012. szeptember 9-i hiperspektrális légifelvétel felhasználásával történt.

1. ábra: A vizsgált területek lehatárolása az élőhely-térképezés évével

A változások értékeléséhez felhasznált 2003-as felmérések (TAKÁCS 2003, BAUER &
TAKÁCS 2003) a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer eredeti módszertana (KUN
& MOLNÁR 1999) alapján készültek, az Általános Nemzeti Élőhelyosztályozási Rendszer
eredeti kategóriáival (FEKETE et al. 1997).
A felmérések alkalmával szabályos hálózatban bejártuk a felmérendő területet, az
élőhelyfoltokat általában az alaptérképként használt légi és/vagy űrfelvétel alapján
határultuk le. Ha a folt határa a légifelvételen nem volt egyértelműen elhatárolható,
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akkor terepi GPS mérésekkel (Trimble Nomad) pontosítottuk a határokat. Foltonként
meghatároztuk az ÁNÉR és a Natura 2000 kategóriát, a természetességi értéket,
elkészítettük a folt szöveges leírását és feljegyeztük jellemző növényfajait. Az ÁNÉR
kategóriákat BÖLÖNI et al. (2011) alapján adtuk meg. A legkisebb térképezett foltméret
2
általában 1000 m volt, ennél kisebb méretű foltokat csak a környezetüktől markánsan
elütő vagy különösen értékes élőhelyek esetében alkalmaztunk.
Az élőhelytérképeket és az értékeléshez szükséges statisztikákat térinformatikai
szoftverek (ArcGIS ArcView 9.3.1 és Quantum GIS 1.8) segítségével készítettük el. A
térképezés során részletes fotódokumentációt készítettünk a területről, a fényképek
készítési helyének rögzítésével.

Növényföldrajzi viszonyok
A Győri-homokvidék a Kisalföld középső részén több rétegben lerakódott, zömmel
meszes homok üledéktakarón elhelyezkedő, egyenetlen felszínű, dél felé teraszszerűen
emelkedő síkság. A befoglaló nagytáj, a Kisalföld geológiai, talajtani és klimatikus
szempontból rendkívül változatos felépítésű, de a győrihez hasonlóan változatos, nagy
kiterjedésű más meszes homokvidéke nincs, a terület emiatt kifejezetten unikális jellegű
(a homok mint alapkőzet apró foltokban – főleg a Kisalföld keleti felében – azért több
helyen előbukkan). A Dunától északra fekvő szlovákiai oldalon Muzsla és Karva között
egy fajgazdag, de ma már fragmentális homokpuszta található. Mészmentes homok már
többfelé előfordul, így Győrtől délre, Koroncó térségében, illetve jelentős területet
borítva a Morvamező szlovák és osztrák oldalán egyaránt.
A földrajzi tájfelosztás szerint a Győri-homokvidék a Győr–Tatai-teraszvidék kistáj
része, déli pereme érinti az Igmánd–Kisbéri-medence kistájat is, sőt a Szigetköz déli
csücskén, Bácsa térségében is akad néhány ide sorolható homokbucka. A hagyományos,
hierachikus növényföldrajzi értelmezés csaknem a teljes Kisalföldet (jelentős osztrák és
szlovák területekkel) a Pannon flóratartomány (Pannonicum) Alföld (Eupannonicum)
flóravidékének kisalföldi flórajárásába (Arrabonicum) helyezi, amelynél nagyobb
kiterjedésű flórajárás (a Crisicum) csak az Alföld jóval jellegtelenebb és egysíkúbb keleti
részén került lehatárolásra. Érhető, hogy ezt a hatalmas területet meglehetősen nehéz
egységesen jellemezni – a Kisalföld ártéri, sziki, lápi, homoki és löszös részei egymással
összeköttetésben lévő, de karakterükben jelentősen eltérő entitások, amelyeket ráadásul
nagyban befolyásol a kelet–nyugati irányi kontinentális–szubatlanti grádiens melletti
területi elhelyezkedésük. A Kisalföld jelentős része a zárt tölgyes erdők övében fekszik,
keleti felében azonban erősödik az erdőssztyepphatás, amely különösen edafikusan
szélsőséges környezetben (pl. futóhomokon, déli kitettségű löszletöréseken)
jellegzetesen kontinentális hatást tükröző vegetációtípusok és fajkompozíciók
kialakulásához vezethet. A nagytáj középső részén fekvő Győri-homokvidéken az
erdőssztyepp létrejötte klimatikusan még nem megalapozott, azonban a korábbi
tájhasználat „támogatásának” köszönhetően (BOZSÓKI & TAKÁCS 2015) mégis
homokpusztai vagy erdőspusztai jellegű vegetáció figyelhető meg.
A Győri-homokvidék növényföldrajzi karakterét elsősorban a leginkább „pusztai”
élőhelyeken előforduló fajok adják meg, amelyek többsége a Kisalföld keleti felén, de
különösen az Alföld meszes homokján (pl. a Duna–Tisza közén) már jóval nagyobb
számban fordulnak elő, s tipikusan keleti (pontuszi vagy kontinentális) elterjedésűek
(pl. Astragalus exscapus, Corispermum nitidum, Onosma arenaria, Oxytropis pilosa,
Peucedanum arenarium, Taraxacum serotinum). Több alföldi pannon (szub)endemizmus
(Dianthus serotinus, Gypsophila arenaria, Iris arenaria, Melampyrum barbatum) is
megtalálható itt. Bizonyos, jellemzően homoklakó bennszülött fajok (pl. Dianthus
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diutinus) a Kisalföldre már nem érnek el, vagy elérnek ide (Colchicum arenarium), de
csak a keleti felére, s Győr mellett már nem találhatók. Az itteni homoki vegetáció
szubmediterrán árnyalását igazolja a Colutea arborescens, a Medicago monspeliaca és
az Ononis pusilla előfordulása. A löszflóra képviselői (pl. Astragalus asper, Sisymbrium
polymorphum) a terület keleti, magasabban fekvő tábláira szivárognak be. A
homokvidék jelentős része korábban többletvízhatás alatt állt, ez ma már csak
töredékes területeken igaz, így az ártéri vagy mocsárréti fajkompozíciók nagyon
kiüresedtek. A szikesedő rétek fajai közül az Anacamptis coriophora, a Silene multiflora,
a Duna-ártérről felkúszó fajok közül a Clematis integrifolia és a Galium rubioides
említhető, egyes láprétmaradványokon pedig még ma is él a Gentiana pneumonanthe, a
Salix rosmarinifolia és a Sanguisorba officinalis.
A homokterület erdei flórája jellegében nem tér el lényegesen más meszes alföldi
homokvidékek erdeitől, de a némiképp kedvezőbb klimatikus adottságoknak
megfelelően itt valamivel magasabb a Fagetalia-fajok (pl. Carpinus betulus, Melica
uniflora, Neottia nidus-avis, Stellaria holostea) aránya. Az erdők esetében említést
érdemel, hogy több, alföldi szinten ritkaságszámba menő montán karakterű faj megléte
biztosan (pl. Fagus sylvatica, Tilia platyphyllos), vagy feltehetően (pl. Fraxinus ornus,
Ribes uva-crispa) behurcolásnak vagy betelepítésnek köszönhető. Különös színfoltot
jelentenek a telepített fenyvesekben megjelenő páfrányok (pl. Dryopteris filix-mas, D.
carthusiana).

Szukcesszió a kisalföldi homokpusztán
A homoki gyepek szukcessziósorának kiindulópontját a nyílt, növényzettől mentes
homokfelszínek jelentik. Természetes körülmények között a mozgó homokbuckák
„vándorlása” során képződnek, ilyennel a Kisalföldön ma már nem találkozunk.
Másodlagosan a túllegeltetés hatására fellazult gyepek között alakulhatnak ki, az
állattartás megszűnésével ma már csak az ember drasztikus beavatkozásai nyomán (pl.
erdőfelújítás teljes talajelőkészítéssel, útépítések) keletkeznek. A szél által könnyen
mozgatott, erősen felmelegedő és gyorsan kiszáradó homokfelszínek megkötésének első
stádiumában a szélsőséges edafikus viszonyokat tűrő fajokból álló nyílt évelő
mészkedvelő homokpusztagyep (Festucetum vaginatae) jelenik meg. A Festuca
vaginata csomói mellett jellemző az Euphorbia segueriana, az Erysimum canum, a
Fumana procumbens, a Gypsophila arenaria és az Onosma arenaria. A társulás kisalföldi
szubasszociációja kontinentális fajokban szegényebb, BORHIDI (1956) „arrabonicum”
néven különítette el. A szukcesszió következő lépcsőjében a gyep záródik, a homoki
csenkesz átadja a helyét a homoki sztyepprétek (Astragalo austriaci-Festucetum
sulcatae) társulásképző füveinek, amelyek a Festuca rupicola, a Stipa pennata, a
Koeleria cristata és a Phleum phleoides. Természetközeli állományaikban sok védett faj
él, pl. Adonis vernalis, Anacamptis morio, Astragalus exscapus, Iris arenaria, Pulsatilla
nigricans. A szukcesszió erőrehaladtával a gyepet nyílt pusztai tölgyes (Festuco
rupicolae-Quercetum roboris) váltja fel. Homoki gyepekkel mozaikos, dús cserjeszintű
állományainak fő fafaja a Quercus robur, emellett jellemző lehet a Populus alba is. Jobb
vízellátottság esetén zárt homoki tölgyesek (Convallario-Quercetum roboris)
fejlődnek ki, kialakulásukhoz a Kisalföldön csak elvétve találunk kedvező feltételeket,
ilyen lehetett egykoron a győrszentiváni Haraszt-erdő. A homokfelszínek zavarás
hatására meginduló másodlagos szukcessziója során az egynyári növényekkel
jellemezhető, szegényes fajösszetételű kisalföldi pionír rozsnokgyep (Brometum
tectorum) jelenik meg. Jellemző fajai pl. a Bassia laniflora, a Bromus tectorum, a B.
squarrosus, a Polygonum arenarium vagy a védett Corispermum nitidum. Kedvező
esetben a következő lépcsőfokot a nyílt évelő homokpusztagyepek jelentik.
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Jellemző élőhelytípusok az aktuális vegetációban
Erdők és cserjések
Száraz töviskés cserjések (P2b)
Száraz gyepek másodlagos szukcessziója révén kialakuló, szúrós, tövises fajokból álló
cserjések. Az esetek többségében változatosak, gyepekkel (főleg homoki sztyepprétekkel) vagy facsoportokkal mozaikosak. A fiatal állományok csak 0,5–1 m magasak, a
zárt, idős cserjések elérhetik a 3–5 m-es magasságot is. A területen mindenhol előfordulhatnak, részben szegélyszerűen (kisebb tisztásokon köpenyként), de akad számos
nagy összefüggő folt is. A cserjésedéssel párhuzamosan sok esetben akácsarjak is
megjelennek a területeken. A cserjések peremén a terület védett homoki fajai közül több
megtalálható. Mivel számtalan átmenet figyelhető meg a nyílt gyepektől az erdőkig, jól
elkülönülő alegységek nincsenek. Sok olyan állományt találunk, amelyeknél az
élőhelykomplexum több átmenetből állhat, ezek között gyepi, cserjés és erdei
összetevők is vannak.

2. ábra: Galagonyás cserjés
Fotó: TAKÁCS GÁBOR

A cserjés foltok az erdőssztyeppmozaik természetes elemei, amelyek lassú átalakulásuk
révén összekötik a gyepi és az erdei fázisokat. A mozaikosságra jellemző, hogy
ugyanazon állományfoltban a nyílt gyepi elemek mellett előfordulhatnak zárt cserjések,
sőt egy-egy fa is. Hosszú távon a legtöbb állományban a cserjések további záródása, a
lombszint lassú kialakulása várható. Az őshonos fajokból álló töviskés cserjések
természetvédelmi szempontból fontos élőhelyek, rovar- és madárvédelmi szerepük
kiemelkedő. Esetükben beavatkozásra ritkán van szükség. Ilyen beavatkozás lehet a
cserjésekben található akácsarjak, sarjtelepek eltávolítása, de a bokros jelleget ekkor is
fenn kell tartani. Amennyiben különösen értékes gyepet fenyeget a cserjésedés, úgy
szükség lehet egyes bokrok kivágására.
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Nyílt homoki tölgyesek (M4) és homoki nyarasok (M5)
Ligetes, kocsányos tölgy dominanciájú vagy tölggyel elegyes fehér nyaras
faállományok, amelyek cserjeszintje változó erősségű, a gyepszintben pedig a homoki
gyepek elemei mellett általános erdei fajok is megjelennek. Az állománykép a
mikrodomborzattal összhangban alakul, az inkább gyepi komponensek a buckatetőkön,
az inkább erdei összetevők a mélyebb fekvésű részeken találhatók. Lombszintjükben
állományalkotók a Quercus robur, a Quercus cerris, a Populus alba, gyakori a Robinia
pseudoacacia behatolása. A cserjeszint általában erős, Ligustrum vulgare, Crataegus
monogyna, Rosa canina, Rhamnus catharticus képezi. Az árnyalt foltok alatt az
aljnövényzet jellegtelen, az erdőssztyeppkarakter elsősorban a tisztások közelében és
szegélyein erősödik fel, legfontosabb elemei a Polygonatum latifolium, a Polygonatum
odoratum, a Peucedanum oreoselinum, a Melampyrum barbatum, a Carex caryophyllea,
a Vincetoxicum hirundinaria, a Stachys recta, a Solidago virgaurea, a Chamaecytisus
austriacus, a Teucrium chamaedrys és a Hieracium umbellatum.

3. ábra: Fehér nyár dominálta felnyíló erdő
Fotó: TAKÁCS GÁBOR

A homokvidék területén az élőhelytípus potenciális termőhelyei jelentős térfoglalásúak,
aktuális arányuk a korábbi területhasználat miatt viszont alacsony. A megmaradt
állományok között igazán értékes foltot keveset találunk, ugyancsak alig vannak
idősebb állományok. Koncepcionális kérdés, hogy a nyíltabb, nyár dominanciájú
foltokat is ehhez a típushoz vontuk, s a korábban a területről jelzett homoki borókásnyaras előfordulásokat törölni javasoljuk. A meglévő állományok e kategóriától (már
csak a boróka gyakorlatilag teljes hiánya miatt is) szerkezetükben és fajkészletükben is
jelentősen különböznek.
A nyílt homoki tölgyesek a homoki erdőssztyeppmozaik első erdő jellegű szukcessziós
lépcsőjét jelentik a területen. A meglévő kis állományfoltokra a nyílt részek
becserjésedése, a lombkoronaszint záródása a jellemző, ami hosszabb távon a ligetes
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jelleg felszámolódását eredményezi. Ezzel párhuzamosan a mostani nyílt gyepek,
cserjések – a tölgy szálankénti betelepedésével és nyársarjtelepek kialakulásával –
elindulhatnak a pusztai tölgyes erdőkép felé.
A nyílt homoki tölgyes a terület értékes, de jelenleg kedvezőtlen helyzetű közösségi
jelentőségű élőhelytípusa. A kezeléseknek egyrészt a meglévő állományok
állapotjavulását kell céloznia, ami az akác (és az esetleges további tájidegen fajok, pl.
ostorfa, eperfa) eltávolításával, az aljnövényzetben pedig a selyemkóró és az
aranyvessző jelenlétének megszüntetésével érhető el. Szintén fontos cél a rossz
természetességű, jellegtelen faállományok átalakítása pusztai tölgyessé. Ennek
keretében a tájidegen és nem honos fafajok eltávolítása, valamint a túlzottan zárt
állományok kiligetesítése lehet feladat.
Alföldi zárt kocsányos tölgyesek (L5, K1a)
Kocsányos tölgy dominanciájú, legalább 70%-os záródású erdők vagy legalább
jelentősebb tölgy elegyaránnyal rendelkező nyarasok. A humuszban gazdag talajnak és
a viszonylag jó vízellátottságnak köszönhetően jobb növekedésűek, akár a 20–25 m-es
magasságot is elérhetik. A cserjeszint változó erősségű, a gyepszintben pedig már ritkák
a homoki gyepek elemei, inkább az általános erdei fajok lehetnek meghatározók, sőt
egy-egy üde lomberdei faj is felbukkanhat. Az állománykép a mikrodomborzattal
összhangban alakul, az inkább gyepi komponensek a buckatetőkön, az inkább erdei
összetevők a mélyebb fekvésű részeken találhatók.

4. ábra: Gyertyános-kocsányos tölgyes a Bőnyi-erdőben
Fotó: KIRÁLY GERGELY

Helyzetük a nyílt homoki tölgyesekéhez hasonlóan inkább kedvezőtlen, a meglévő
állományok nagy része jellemzően közepes vagy jó természetességű. Az akác, illetve a
lágy szárú özöngyomok valamelyike szinte valamennyi ismert foltban megtalálható. A
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kisszámú folt alapján alegységeket nem lehet elkülöníteni. A területen igazi, tölgy
dominanciájú állományok mellett a fehér nyár dominanciájú foltok is jellemzőek.
A zárt tölgyes a homoki erdőssztyepp szukcessziós sor zárótársulása. Állományaik
természetes körülmények között stabilak. A belső szerkezetet befolyásolja a cserjeszint
fejlettsége, a zárt cserjés foltokon a gyepszint kifejezetten gyenge. Amennyiben árnyaló
fafajok (pl. mezei szil) is betelepednek, akár többszintes részek is kialakulhatnak. Az
élőhelyre vonatkozó természetvédelmi kezelési javaslatok megegyeznek a nyílt homoki
tölgyesek esetében közöltekkel. A kezeléseknek egyrészt a meglévő állományok
állapotjavulását kell céloznia, az akác eltávolításával, az aljnövényzetben pedig a
selyemkóró és aranyvessző jelenlétének megszüntetésével. Szintén fontos cél a rossz
természetességű, jellegtelen faállományok átalakítása tölgyessé vagy nyarassá. Ennek
keretében a tájidegen és nem honos fafajok eltávolítása lehet feladat.

5. ábra: Felnyíló, idős feketefenyő-ültetvény, alatta foltokban homokigyep-maradványok
Fotó: TAKÁCS GÁBOR

Ültetett erdei- és feketefenyvesek (S4)
A homokvidéken nagyszámú, főleg középkorú vagy idősebb, telepített erdei- és
feketefenyves található. A fenyvesek részben elegyesek, legalább alsó szintjükbe
betelepültek őshonos fafajok egyedei, illetve cserjeszintjük is erős. Más részük
elegyetlen, az aljnövényzetben pedig számottevő a selyemkóró vagy a magas
aranyvessző borítása. Szegélyükben vagy belső, ligetesedő foltjaikon esetenként homoki
gyepek maradványai is megfigyelhetők.
A telepített fenyveseket egykori homoki tisztásokra ültették. Az állományok többsége
legalább 50–70 éves, ez idő alatt számos elegyfaj és cserjefaj betelepedett. A
homokpuszta gyepszintjéből az esetek többségében ma már nem sok látható. Az
állományok többsége alatt jelentős tápanyag-feldúsulás következett be. A területen
egyértelműen nem kívánatos a telepített fenyvesek léte, eltávolításuk azonban
kockázatos tevékenység, mivel a siskanád és az özöngyomok tömeges elterjedéséhez
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vezethet. Emiatt törekedni kell a betelepült cserjés foltok és lombos fák kíméletére
(hiszen azok is némi árnyalást nyújtanak, s fékezik a gyomok előretörését), valamint
szinte mindig többéves visszatérés szükséges a vágásterületre. Kaszálással és az avar
eltávolításával közép távon biztosítani lehet a homoki gyepek regenerációját a létrejövő
lékekben.

6. ábra: Spontán akácos
selyemkórós aljnövényzettel
Fotó: TAKÁCS GÁBOR

7. ábra: Zárt bálványfás állomány
Fotó: TAKÁCS GÁBOR

Nem őshonos fafajok spontán állományai és telepített akácosok (S1, S6, S3)
Jó vegetatív terjeszkedőképességű nem őshonos fajok (a területen döntően Robinia
pseudoacacia) főként vegetatív terjedése nyomán létrejött gyomos, fajszegény, gyenge
természetességi állapotú erdők. Bár az akác sokfelé telepített is, a ma meglévő
állományok jelentős része a faj gyökérsarjakkal való terjeszkedésének köszönhető. Az
állományok többsége fiatal, kisebb részük középkorú. Cserjeszintjük általában gyenge,
legfeljebb közepesen fejlett. Gyepszintjükben főként zavarástűrő fűfélék és gyakran
özönfajok élnek, helyenként megvannak még a homoki gyepek közönségesebb elemei is.
Az akácosok jelenleg a homokvidék legelterjedtebb fás növényzeti típusát jelentik.
Állományaikban nincsenek jól elkülönülő egységek. A cserjésedés foka, valamint az
özönfajok borítása alapján kategorizálhatók, az állományok kora alapján nem
figyelhetünk meg eltéréseket az aljnövényzetben. Az akácosok (illetve különösen a
Bőnyi-erdőben a bálványfások) térnyerése megfigyelhető mind a jobb homoki
gyepeken, mind a roncsterületeken. Külső beavatkozás hiányában további jelentős
térnyerésükkel, s vele párhuzamosan a homoki gyepek fokozódó leromlásával,
gyomosodásával kell számolni. Az állományok a területen nemkívánatos élőhelynek
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számítanak, visszaszorításuk mindenképpen indokolt. Az akác és a bálványfa
eltávolítása csak vegyszeres kezeléssel kiegészítve lehetséges, amelynek során ügyelni
kell a társulások még megmaradt értékes fajainak védelmére. A fák eltávolításával
párhuzamosan várható elgyomosodást kaszálással, az özönnövények foltjain vegyszeres
kezeléssel lehet fékezni.

Fátlan társulások
Kékperjés rétek (D2)
Homokbuckák közötti mélyedésekben, nedves, kötöttebb talajokon kialakult magas
füvű rétek, amelyekben meghatározó a kékperje (Molinia caerulea) szerepe. Mellette a
(legalább mélyben) ma is elérhető talajvízre utal a Salix rosmarinifolia, illetve az egykori
jobb vízellátottságra utal a Carex flacca, a Colchicum autumnale és az Inula salicina
előfordulása. További jellemző kísérőnövények: Briza media, Helianthemum ovatum,
Hieracium umbellatum, Inula salicina, Lotus corniculatus, Plantago media, Senecio
integrifolius, Tetragonolobus siliquosus. A kékperjésekben gyakran előfordulnak
általános réti elemek, vagy a szomszédos homoki sztyepprétekről beszivárgó fajok (pl.
Polygala comosa, Stipa pennata) is, illetve állományaikban rendszeresen található egyegy spontán felverődő cserje vagy kisebb fa.

8. ábra: Kékperjés láprét maradvány nyarasokkal és homoki sztyepprétekkel övezve
Fotó: TAKÁCS GÁBOR

Az élőhelytípus legszebb, de már töredékes állapotban a lőtér déli peremén, tisztásokon,
homoki sztyepprétekkel, nyarasokkal és tölgyesekkel mozaikosan fordul elő. Egy
mocsárrétbe hajló állományfolt van a terület keleti peremén, a nagyszentjánosi
autópálya-lehajtó közelében. A terület állományai meglehetősen egységesek, erősen
kiszáradó, fajszegény típusba sorolhatók. A siskanád és az aranyvessző benyomulásával
erősebben érintett foltok összefolynak a még jó állapotúakkal.
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A kékperjés rétek a homokvidék eredeti, lecsapolások előtti állapotának tanúi, amelyek
a terület víztelenítésével jelentős területvesztésen estek át, s a meglévő állományok is
magukon viselik a száradás jeleit (igazi higrofil láptéri fajuk már nincs). Ennek ellenére
viszonylag ellenállóak a szukcesszióval szemben, cserjésedésük, erdősödésük lassú
folyamat, s a sztyeppréti elemek beszivárgása is inkább csak szálanként történik meg. A
kékperje szőnyege kimondottan ellenálló az aranyvessző terjeszkedésével szemben is.
Állapotuk fenntartása, esetleg javítása csak a talajvízszint emelésével valósítható meg.
A vízellátás javítása az aranyvessző és a siskanád előretörését is fékezheti. A
cserjésedés, erdősödés a területen nem különösebben fenyegető tényező. A kékperjés
állományok felszíne meglehetősen hepehupás, így legfeljebb kézi kaszálásuk, esetleg
alacsony intenzitású legeltetésük lehetséges.
Nyílt homokpusztagyepek (G1)
Igen száraz vagy szélsőségesen száraz homokfelszínek, homokbuckák felnyíló, alacsony
gyepje. A társulás unikális jelentőségű, a Kárpát-medence belsejének erdőssztyepp
vegetációmozaikjának meghatározó, fajgazdag tagja. Rendszerint más élőhelyekkel, így
homoki szytepprétekkel és homoki tölgyesekkel váltakozva alakul ki. Tipikus foltjai
2
általában nem túl nagy méretűek (10–1000 m ), a termőhelyi mozaik legszárazabb
pontjait foglalják el. A gyepben dominánsak a zsombékos, csomós tövű fűfélék (főleg
Festuca vaginata, Stipa pennata, esetenként Chrysopogon gryllus, Koeleria glauca,
Phleum phleioides), jözöttük a nyílt felszíneken vaskos tövű évelők (Dianthus serotinus,
Euphorbia seguierana, Fumana procumbens, Potentilla arenaria, Gypsophila arenaria) és
pionír-efemer egyévesek (Corispermum nitidum, Minuartia rubra, Veronica praecox)
fordulnak elő. A nyílt felszíneken az edényes fajok mellett meghatározó lehet xerofil
zuzmó- és mohafajok borítása is. Számos védett faj (a felsoroltakon kívül pl. Oxytropis
pilosa, Peucedanum arenarium) kötődik az élőhelyhez. A legszárazabb foltok kivételével
egy-egy cserje, nyár vagy akácsarj az állományok többségében előkerülhet. A
termőhelyi szélsőségek miatt az inváziós fajok kevésbé érintik.
A nyílt homoki gyepek mozaikosan illeszkednek a Győrtől keletre fekvő homoki erdők
tisztásain található gyepekbe. A legszebb állapotban Likócs határában, illetve a lőtér
délkeleti felében kialakult erdőssztyeppmozaik buckatetőin találhatók meg, a Gönyűierdő tisztásain már csak kisebb állományok akadnak, míg a Bőnyi-erdőben egészen
fragmentális a megjelenésük. A területen két, egymástól eltérő állománytípus
különíthető el, amelyek között átmenetek is vannak. A természetes vegetációmozaikba
illeszkedő elsődleges gyepek kisebb kiterjedésűek, fajgazdagok, a homokbuckák tetejére
korlátozódnak, arányukat az összes nyílt homoki gyep negyedére tehetjük. A
másodlagos nyílt felszíneken (pl. a lőtér korábban katonai használat alatt álló,
elegyengetett felszínén) a relatív fajszegénység, a homogén megjelenés és az egyes
foltok nagyobb kiterjedése jellemző.
A nyílt homoki gyepek a szélsőségesen száraz termőhely miatt természetes
körülmények között hosszú ideig stabilan fennmaradó társulások. A társuláson belül a
dominanciaviszonyok átrendeződése (pl. Festuca → Stipa), a nyílt homokfelszínek
képződése vagy megszűnése természetesnek tekinthető folyamat. A buckatetők
állományai alig vagy igen lassan cserjésednek. A másodlagos (pl. a korábbi katonai
használat hatására kialakult) gyepekben a fűavar felhalmozódása, a tarackos fűfajok
terjeszkedése figyelhető meg, ami a gyep jellegtelenedéséhez vezet. Az akác (néhol a
bálványfa, illetve az őshonos fa- és cserjefajok) betelepülése szintén a másodlagos
foltokra jellemző, ahol ez a gyep képét, fajösszetételét viszonylag gyorsan
megváltoztathatja, leromlását okozhatja. Homoki gyepek újonnan is képződhetnek (pl.
vadtúrások helyén vagy természetvédelmi kezelés keretében létrehozott
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homokdombokon), ezek regenerációja kezdetben látványos (pl. egyéves pionírok
betelepülése), de a specialista fajok, ritkaságok megjelenése nagyon hosszú folyamat.
A Győri-homokvidék jó állapotú, fajgazdag nyílt homoki gyepjeiben legfeljebb óvatos
kezelésekre, egy-egy bokor, sarj kivágására, esetleg az avar összegereblyézésére lehet
szükség. A másodlagos állományok fenntartása már nehezebb feladat, mert a
gyomosodás és főként az akác előretörése gyors leromlást okozhat. Itt a legeltetés, az
égetés és a kaszálás lehetnek a kezelés módjai, mivel ezek megakadályozzák az avar
felhalmozódását. Természetvédelmi kezelési kísérlet új nyílt homokfelszínek
létrehozására irányult degradált helyeken (pl. betonlerakatok, földkupacok helyén).
Ezeken kezdetben intenzív gyomosodásra lehet számítani, de a homoki flóra egyidejű
betelepedése is megindul.

9. ábra: Nyílt homokpusztagyep a szomszédos erdők felől terjeszkedő fenyőkkel és akáccal
Fotó: TAKÁCS GÁBOR

Homoki sztyepprétek (H5b)
Száraz, félszáraz homoki termőhelyek többé-kevésbé zárt gyepje, amelyben Festuca
rupicola, Stipa pennata, Koeleria gracilis dominál. Még megtalálhatók a nyílt homoki
gyepek fajai is (pl. Festuca vaginata), de meghatározó szerepet már nem játszanak.
Ugyancsak előfordul a pannon homoki endemizmusok vagy színező elemek jelentős
része is (pl. Dianthus serotinus, Oxytropis pilosa). A nedvesebb rétek kiszáradásával
létrejött homoki sztyeppréteken egyes toleráns fajok (pl. Salix rosmarinifolia, Senecio
integrifolius) hosszú ideig fennmaradhatnak. Más homoki élőhelyekhez hasonlóan a
mikrodomborzat függvényében rendkívül változatos, mozaikos élőhely, amelybe
rendszeresen illeszkednek kisebb nyílt gyepek, illetve a mélyebb talajokon cserjésekbe
és erdőssztyepperdőkbe megy át. Állományaik rendszeresen cserjésednek, nyarasodnak,
illetve a viszonylag humuszos termőhely lehetővé teszi özönfajok (selyemkóró, magas
aranyvessző) klónjainak megjelenését is, ezek egyes foltokon akár tömegessé is
válhatnak. Az őshonos fajok közül a degradációra leginkább a siskanád utal. A Győri-
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homokvidék meghatározó jelentőségű gyeptípusa. Biogeográfiai jelentősége hasonló a
nyílt homoki gyepekhez, a terület kiemelt értékének számít.
A homoki sztyeppréteken egymástól élesen elváló egységek nem különböztethetők meg.
Az élőhely meglehetősen széles termőhelyi skálát ölel fel, az erősen kiszáradt kékperjés
származékoktól egészen a nyíltabb homoki gyepekkel mozaikoló, felszakadozó foltokig.
A két szélsőség között elhelyezkedő „átlagos” állományok teszik ki a terület
sztyepprétjeinek jelentős részét. Az állományfoltok természetessége szerint szintén
számos átmenet figyelhető meg. A legjobb természetességű foltok a cserjésedő
mozaikfoltokon helyezkednek el, de számos másodlagos, fajszegény folttal találkozunk,
ezekben elég nagy lehet az özönfajok részaránya is. A sztyepprétek a cserjésedés,
erdősödés foka alapján is csoportosíthatók, de ez az állományfolton belül is hektikusan
változik.

10. ábra: Zárt homoki sztyepprét henye boroszlánnal és tavaszi hériccsel
Fotó: TAKÁCS GÁBOR

Az egykori erdősszytepptisztásokat elfoglaló élőhelytípus természetes körülmények
között is létezik, de a korábbi legeltetés, illetve az égetések és a taposás, illetve a
cserjeirtás következtében további teret nyert. Az extenzív területhasználat felhagyását
követően, a cserjésedés és az özönfajok előretörése következtében ismét területvesztés
és átalakulás figyelhető meg állományaiban. A homoki sztyepprétek kezelésének
megoldása a projekt egyik legnagyobb kihívása, a gyepek sokfélesége és nagy
kiterjedése, egyszersmind természetvédelmi fontossága miatt. A kezeléseknek a gyepek
becserjésedésének és beerdősödésének megakadályozását (az erdőssztyepp jelleg
fenntartását) kell célozni úgy, hogy más közösségek (pl. rovarok) érdekei ne sérüljenek
jelentősebben. A hagyományos kezelési formák közül a legeltetés megoldás lehet
nagyobb területeken is, ez esetben ügyelni kell a túllegeltetés elkerülésére. Kisebb
területeken a kézi kaszálás is megoldás lehet, ez viszont gazdaságilag biztosan nem
rentábilis. Az égetés a fokozott tűzveszély, valamint a természetvédelmi veszélyek miatt
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csak kisebb területeken, szigorú kontroll mellett jöhet szóba. Az egész területen gondot
jelent az özönfajok előretörése, amelyek közül a gyepeken az akác és az aranyvessző a
legjelentősebb.

11. ábra: Zárt sztyepprét foltokban nyílt homoki gyepekkel
Fotó: TAKÁCS GÁBOR

Jellegtelen száraz, félszáraz gyepek (OC)
Jó állapotú száraz, félszáraz gyepek leromlásával vagy parlagokon a természetes
szukcesszió révén kialakuló, zavarástűrő fajok dominanciájával jellemezhető jellegtelen
gyepek. A lágyszárúborítás fő tömegét néhány tarackoló, gyom jellegű faj
(Calamagrostis epigeios, Elymus repens, Poa angustifolia) adja, ezenkívül gyakoriak
egyes zavarástűrő kétszikűek (pl. Eryngium campestre, Tragopogon dubius, Scabiosa
ochroleuca). Gyakori az özönfajok megjelenése, amely általában összefügg a jobb
tápanyag-ellátottsággal, sokfelé megfigyelhető az akác előretörése is. A nyíltabb
állományokban megfigyelhetők olyan védett fajok (pl. Gypsophila arenaria, Oxytropis
pilosa), amelyek gyorsan terjeszkedve rendszeresen kolonizálják a csupasz
talajfelszíneket.
E másodlagos típus a homokvidék területén, különösen útszéleken (pl. M19 mente) vagy
a lőtér sokat bolygatott részein, ledózerolt foltokon és töltéseken nagy területet borít, a
jobb állapotú élőhelymozaikoknak legfeljebb a szélén, sávszerűen jelenik meg.
Rendkívül változatos, szinte foltról foltra más szerkezetet és fajösszetételt mutató,
összefoglaló jellegű élőhelytípus, amelyben élesen elváló alegységek nem határozhatók
meg. Eltérés lehet az egyes állományok között a „jobb” fajok megjelenésében, a
cserjésedés, erdősödés fokában és az özönfajok borításában.
A jellegtelen száraz gyepek dinamikai folyamatai hasonlóan a természetszerű
gyepekéhez, azaz kezelés hiányában – a leginkább extrém termőhelyek kivételével –
cserjésednek, erdősödnek. Szukcessziós folyamataikban (mivel szervezett társulásszövetük gyakran nincs) rendszerint komoly szerepet kapnak a tarackoló gyomok, az
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özönfajok és az akác is. A területen található jellegtelen száraz gyepek kora a néhány
évestől akár a több évtizedesig is terjedhet. Az elszigetelt (pl. akácosok közé ékelt)
foltokon igen lassú a regeneráció. Amennyiben a szomszédságukban jobb gyepek is
találhatók, a mobilis fajok betelepedése gyorsabban lezajlik (az iparvasút melletti
degradált gyepsávokban pl. néhol tömeges az Oxytropis pilosa). Természetvédelmi
kezelésük fő célja az állományok „terelése” a természetszerű száraz gyepek irányába.
Ennek potenciális eszközei a száraz gyepek kezelésénél írtakkal azonosak: legeltetés,
kaszálás, égetés, egyes fák és cserjék eltávolítása. Ettől nem független, de más jellegű
cél az, hogy területükön ne szaporodjanak el az özönfajok, azaz ne használhassák
inváziójuk kiinduló állomásának e gyepeket. Mivel többségükben különösebb védendő
érték nincsen, ezért ideális alanyai a kezelési kísérleteknek, itt elvégezhetők olyan
beavatkozások (pl. égetés) is, amelyeket máshol kockázatos volna megvalósítani.

Az élőhelyek kiterjedése és elhelyezkedése
A kisalföldi meszes homokpuszta megmaradt természetes élőhelyei nem összefüggő
egységet alkotnak. Az alábbiakban a nagyobb területegységek felméréseinek
eredményeit ismertetjük.
Gönyűi-erdő
A katonai felmérések térképeinek tanúsága alapján a Győr és Gönyű között elterülő
homokvidéken a 18. század első felében főként legelőterületek voltak, amelyeket csak
ritkás facsoportok szakítottak meg. Ennek kis területű, de szemet gyönyörködtető
utolsó példáját látjuk napjainkban is a Gönyűi-erdővel szomszédos Ivánháza-pusztánál,
amely a homokvidék egyik legfajgazdagabb élőhelyegyüttese. A terület természetes
zárótársulásának, a zárt homoki tölgyesnek (L5) néhány erősen degradált, részben
átalakított állománya él, melyeknek cserjeszintje gyakran igen fejlett, aljnövényzetükben egy helyütt Scilla vindobonensis és Sternbergia colchiciflora él. Az
1700-as évek végén homokkötést célzó fenyő- és akáctelepítés vette kezdetét, amelynek
eredményeként a 19. század elejére kialakult a mai Gönyűi-erdő zárt tömbje Gönyűtől
délre. A telepítések elsősorban erdei- és feketefenyőből, valamint akácból történtek, és
ez a trend a későbbi időkben is jellemző maradt. Kisebb területeken cseres, fehér nyaras,
és kocsányos tölgyes foltok (L5, RB, RC) is kialakultak vagy megmaradtak.
Az erdők nagyobb része (53,21%)
napjainkban is ültetett fenyves (S4)
és akácos (S1), növekszik az őshonos
fafajú (fehér és szürke nyár,
kocsányos tölgy) erdőterület (RB,
RC) részaránya (17,26%), bár a
felújítások nehézkesek, a tölgyesek
egy része sikertelenül zárult. Az
idegenhonos
telepített
erdők
többnyire leromlott fajkészletűek,
nitrofil lágyszárúfajokban bővelkednek (pl. Anthriscus cerefolium,
12. ábra: Az élőhelytípusok kiterjedésének
természetesség szerinti megoszlása
Chelidonium majus), jellemző a
a Gönyűi-erdőben (2015)
Cardamine
impatiens,
a
Cynoglossum officinale, a Parietaria
officinalis, érdekesség a Sisymbrium strictissimum előfordulása. Akácosokban és
fenyvesekben sok helyen tömegesen terjed az idegenhonos Ailanthus altissima és a
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Celtis occidentalis, a második lombkoronaszintben jellemző a Prunus mahaleb
(különösen a nyugati részeken), az Ulmus minor, főként az erdőtömb nyugati felén
egyes állományokban hatalmas Asclepias syriaca állományok találhatók. Jellemző
cserjéje a gönyűi erdőknek a Berberis vulgaris és a Ligustrum vulgare mellett a Mahonia
aquifolium, foltokban tömeges a Parthenocissus inserta. Ezekben az erdőkben már
egyáltalán nem vagy csak elvétve találjuk meg a terület eredeti vegetációját jelentő zárt
erdőssztyepptölgyesek
fajait,
amelyek
pontszerűen
tűnnek
fel
ritkás
fenyőállományokban és szegélyeken (pl. Adonis vernalis, Polygonatum odoratum,
Taraxacum laevigatum, Senecio integrifolia). A korábban erdőművelés alól kivont
területeket sűrű töviskes cserjések (Berberis vulgaris, Crataegus monogyna, Prunus
spinosa, Rhamnus catharticus) borítják. Az akácosok, fenyvesek és cserjések egy részén
újabban pannon homoki gyepek létrehozásával próbálkoztak meg (OC nagy része).
1. táblázat:

Az élőhelytípusok kiterjedése (ha) és természetessége a Gönyűi-erdőben (2015)

Á-NÉR

Név

D01

D02

D03

D04

D05

Összesen

H5b

Homoki sztyepprétek

25,67

13,16

38,83

L5

Alföldi zárt kocsányos tölgyesek

61,19

23,89

84,99

OB

Jellegtelen üde gyepek

18,96

1,47

2,43

OC

Jellegtelen száraz, félszáraz gyepek

36,56

23,35

59,96

P1

Őshonos fafajú fiatalosok

4,34

1,28

5,62

P2b

Galagonyás-kökényes-borókás száraz
cserjések

2,15

2,15

P8

Vágásterületek

RB
RC
RDa

3,24

Őshonos fafajú puhafás jellegtelen
vagy pionír erdők
Őshonos fafajú keményfás jellegtelen
erdők
Őshonos lombos fafajokkal elegyes
fenyves származékerdők

RDb

Őshonos lombos fafajokkal elegyes
idegenhonos lombos és vegyes erdők

S1

Ültetett akácosok

S3

Egyéb tájidegen lombos erdők

S4

Ültetett erdei- és feketefenyvesek

S6

Nem őshonos fafajok spontán
állományai

T1

Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák

U11

Út- és vasúthálózat

Összesen

13,56

16,84
18,20

18,20

56,47

56,47

8,35

48,67

56,73

27,98

52,49

8,46

132,72

132,72

3,23

3,23

393,56

393,56

2,23

0,14

2,37

36,68

36,68

5,66

5,66
1031,88

Magyarázat a természetességi kategóriákhoz: D01: Teljesen leromlott / a regeneráció elején járó állapot; D02:
Erősen leromlott / gyengén regenerálódott állapot; D03: Közepesen leromlott / közepesen regenerálódott
állapot; D04: „Jónak nevezett”, „természetközeli” / „jól” regenerálódott állapot; D05: Természetes állapot

A Gönyűi-erdőben a homokpusztagyepek (H5b, OC egy része) kisebb-nagyobb
állományai egykori legelőkön, irtásréteken, erdőszegélyeken maradtak fenn (4,2%). Az
egész homokpuszta egyik legszebb homoki sztyepprétje a Gönyűi-erdő közepébe
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ékelődő Vérvirágos-rét, amely évszázadok óta őrzi a terület féltett kincsét, a henye
boroszlánt (Daphne cneorum). A gyepalkotó Festuca rupicola, Stipa pennata, Koeleria
cristata, Phleum phleoides állománya helyenként Anthericum ramosum, Carex humilis
által uralt típusba megy át, amelyben védett fajok egész sora (Adonis vernalis,
Anacamptis morio, Hesperis tristis, Iris arenaria, Linum tenuifolium, Orchis militaris) él.
2014-ben előkerült az Ophrys sphegodes is. Kisebb foltokban a Szilvás és a Nagyvadföld
területén is megtalálhatók a homokpusztagyepek, fajaik közül kiemelendő az Iris
arenaria és a Seseli hippomarathrum.
A 2015. évi felméréseket összevetve 2003-as felmérés (TAKÁCS 2003) adataival (13. ábra)
első ránézésre ellentmondásos eredményeket kaptunk, amelyek egy része viszonylag
egyszerűen magyarázható. Az értékelést nehezíti, hogy a 2003-as térképezés az ÁNÉR
1997-es, míg a 2015-ös a 2011-es verziójával készült, ami a kategóriák megfeleltetését
megnehezíti (pl. R2 és R3 helyett megjelent az RB, RC, RDa, RDb kategória) és csak a
szöveges leírások alapján vizsgálhatók a változások.
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13. ábra: Az élőhelyek kiterjedésének változása a Gönyűi-erdőben
a 2003. és a 2015. évi felmérések alapján
Magyarázat: Az ábra készítése során kizárólag az élőhelyfolt terepen rögzített ÁNÉR kódjának vagy
kombinációjának az első értékét (legjellemzőbb kategória) vettük figyelembe

A nyílt és zárt szárazgyepek (G1, H5b) kiterjedése jelentősen növekedett (6,65 ha-ról
38,83 ha-ra), ami elsősorban egyes Győr környéki ipari és közlekedési beruházások
kapcsán előírt kármérséklő és kiegyenlítő intézkedéseknek köszönhető. A
beavatkozások során részben meglévő tisztások kerültek helyreállításra (cserjék és
invazív fásszárú fajok elávolítása), részben új gyepeket alakítottak ki fenyvesek és
akácosok helyén. A fenyvesek egy része alatt jól megőrződött az eredeti homokpusztai
vegetáció, így itt a regeneráció első lépései viszonylag gyorsan, két-három év alatt
lezajlottak. A növekedésben jelentős szerepet játszik a nagyszentjánosi határban 2010ben kijelölt új Natura 2000 terület (2003-ban nem volt térképezve), amelynek egy részét
jó állapotú homoki gyepek borítják.
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Az egyéb fátlan élőhelyek (OB, OC) kiterjedése kismértékű növekedést mutat, azonban
sokkal lényegesebb az élőhelyek elhelyezkedésének változása. A 2003-ban térképezett
O5-tel (illetve O5xS6-tal) jelölt tisztások egy része teljesen beakácosodott és 2015-ben
már S6-ként került jelölésre, egy részük állapota a kiegyenlítő intézkedések
következtében javult és H5b (illetve H5bxOC) kategóriaként került térképezésre.
Jelentős azon területek kiterjedése, amelyek 2003-ban még fenyvesek vagy akácosok
voltak, de a kiegyenlítő intézkedések révén gyeppé alakították őket (spontán
gyepesedéssel vagy vetéssel), illetve a nagyszentjánosi területbővítésen is van egy több
mint 10 ha-os állománya, ami 2003-ban még nem került felmérésre.
Az agárélőhelyeket (T1) elsősorban a vadföldek képviselik a Gönyűi-erdőben. A 16 ha-os
növekedés azonban nem a vadföldek kiterjedésének, növekedésének következménye,
hanem annak, hogy a két időszak térképezése eltérő területen történt. 2003-ban a nem
védett, de Natura 2000-nek minősülő déli területen nem történt térképezés, így ennek
adatai „Adathiányként” (részben OC-ként és S1-ként) jelennek meg az ábrán.
A természetes erdők (L5, M4) kiterjedésének növekedése valós, elsősorban annak
köszönhető, hogy a 20–30–40 évvel ezelőtt ültetett kocsányos tölgy, illetve cser
telepítések állapota sokat javult, és a korábbi R3 helyett már L5-ként (többnyire 3-as
természetességgel) térképeztük 2015-ben. A korábban M4-ként leírt pusztai tölgyes
maradványainak egy részét érintik a már említett kiegyenlítő intézkedések, amelyek
keretében az érintett erdőrészletek többségében kivágásra kerültek a tájidegen fajok
(akác, ostorfa, fenyők), és részben alátelepítéssel, részben mesterséges felújítással a
kialakuló lékek több-kevesebb sikerrel kocsányos tölggyel, fehér nyárral és cserrel
kerültek beültetésre. A kiegyenlítő intézkedéssel érintett erdők többségét azonban P1-be
vagy RDb kategóriába soroltuk.
Az idegenhonos fafajok uralta erdők (S1, S3, S4, S6, S7), illetve az egyéb erdők és fás
élőhelyek (P1, P8, RB, RC, RDa, RDb) kiterjedésének változása sem értékelhető pusztán
a kiterjedés változásának vizsgálatával, de a részletes adatok vizsgálata is csak
korlátozott eredményt hozott. A 13. ábra alapján az idegenhonos fafajok uralta erdők
kiterjedése jelentősen növekedett, míg az egyéb erdők és fás élőhelyek kiterjedése
csökkent, a valóságban azonban ez nincs így. A hibás következtetésre lehetőséget adó
adatok jelentős részben a térképezők eltérő szemléletéből adódnak, és valójában nincs
tényleges változás. A 2003-as térképen jelentős az R2xS4 kategória (fenyves-akácoscseres állományok) kiterjedése, ami a statisztikában egyéb erdőként jelenik meg. A
2015-ös térképezés sokkal részletesebb volt, a térképen a domináns fafaj alapján
elkülönítésre kerültek az RC, az S1 és az S4 élőhelyek, amelyek közül az utóbbiak már
az idegenhonos fafajok uralta erdők között jelennek meg. A térképezések
részletességének eltérését mutatja, hogy 2003-ban 133, míg 2015-ben 409 folt került
lehatárolásra. A területen tapasztalható trend, az őshonos faállományok kiterjedésének
növekedése és az akác, illetve fenyőállományok lassú visszaszorulása az adatokból nem
rajzolódik ki, ami elsősorban a térképezés módszertani problémáira (eltérő alaptérkép,
eltérő térképezési szemlélet) vezethető vissza.
Bőnyi-erdő
A Bőnyi-erdő a Győr környéki homoki élőhelyek déli, már a zárt tölgyesekhez közelálló
erdőtömbje, az M1-es autópályától délre, a Bakony-ér völgyelésétől nyugatra
helyezkedik el. A területen a 18–19. században – a korabeli térképezések alapján – a
mainál jóval kevesebb zárt állomány volt, s bár az I. katonai felmérés még nem is jelez
erdőfoltokat a területen, feltételez-hetően voltak kisebb-nagyobb, az erdei flórának is
menedéket adó facsoportok a térségben. Erre utal az is, hogy a jóval pontosabban
dokumentált II. felmérés idején (az 1860-as években) már a maihoz nagyon hasonló
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kontúrja volt a zárt erdőterületnek,
ami aligha nyerhette el ezt a formát
csupán erdőtelepítések révén. Az
erdőterületbe az erdő nyugati
részén nagyobb szőlők illeszkedtek,
illetve az egész erdőt legelők és
kaszálók vették körbe. Bizonyosra
vehető,
hogy
e
terület
vízellátottsága korábban sokkal
jobb volt, viszont az elmúlt
évtizedekben a talajvíz szintje
jelentősen
süllyedt,
ami
nagymértékű gyomosodáshoz és
eljellegtelenedéshez vezetett az
erdőkben.
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14. ábra: Az élőhelytípusok kiterjedésének
természetesség szerinti megoszlása
a Bőnyi-erdőben (2015)

A Bőnyi-erdő kétségkívül figyelemre méltó részei a terület középső és déli, mélyebb, üde
talajú részein fekvő gyertyános-kocsányos tölgyes erdőrészletek (K1a: 7,23%),
amelyekben a teljes Kisalföldet tekintve is egyedülálló Fagetalia-fajközösség (pl.
Asarum europaeum, Carex digitata, Melica uniflora, Stellaria holostea) fordul elő.
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15. ábra: Az élőhelyek kiterjedésének változása a Bőnyi-erdőben
a 2003. és a 2015. évi felmérések alapján
Magyarázat: Az ábra készítése során kizárólag az élőhelyfolt terepen rögzített ÁNÉR kódjának vagy
kombinációjának az első értékét (legjellemzőbb kategória) vettük figyelembe

Vegetációs szempontból kiemelhető az árnyaló elegyfajok (pl. Acer spp., Carpinus
betulus, Tilia spp., Ulmus spp., sőt kevés Fagus sylvatica is) gazdag megjelenése, több
idős, terebélyes egyeddel. Bár lehetséges, hogy a felsoroltak közül egyes fajokat az
erdészeti szaporítóanyaggal hurcoltak vagy hoztak be, valószínűtlen, hogy egy ilyen
gazdag fajkompozíció egésze mesterséges eredetű lenne. Néhány kisebb foltban,
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szárazabb termőhelyen erősen cserjés (pl. Berberis vulgaris, Cornus mas, Frangula alnus)
zárt tölgyesek (L5: 1,51%) fragmentális állományait is ismerjük még, ezek azonban már
jóval leromlottabbak, mint az üde tölgyesek.
Az erdő többi részét idősebb telepített erdei- és feketefenyvesek (S4: 32,28%), valamint
főleg az utóbbi évtizedekben létrehozott nitrofil aljnövényzetű akácosok (S1, S6: 38,35%)
alkotják. Ezekben a másodlagos vagy kultúrállományokban gyorsan terjed a nyugati
ostorfa, illetve (különösen az erdő keleti részén) hatalmas bálványfafoltok alakultak ki
(S6, RDa, RDb: 11,45%). Utóbbi faj visszaszorítása érdekében számos erőfeszítés történt,
amelyek sikerességét csak évek múlva tudjuk objektívan megítélni.
2. táblázat:

Az élőhelytípusok kiterjedése (ha) és természetessége a Bőnyi-erdőben (2015)

Á-NÉR

Név

D01

D02

D03

D04

D05

Összesen

H5b

Homoki sztyepprétek

0,28

0,32

0,60

K1a

Gyertyános-kocsányos tölgyesek

7,26

14,80

22,63

L5

Alföldi zárt kocsányos tölgyesek

1,79

2,84

4,62

OB

Jellegtelen üde gyepek

0,25

P1

Őshonos fafajú fiatalosok

2,28

P8

Vágásterületek

RB
RDa

0,73

Őshonos fafajú puhafás jellegtelen
vagy pionír erdők
Őshonos lombos fafajokkal elegyes
fenyves származékerdők

0,25
2,14

2,16

4,42
2,73

1,12

3,28

4,43

14,86

8,31

23,16

5,74

1,60

7,34

RDb

Őshonos lombos fafajokkal elegyes
idegenhonos lombos és vegyes erdők

S1

Ültetett akácosok

17,13

17,13

S4

Ültetett erdei- és feketefenyvesek

98,45

98,45

S6

Nem őshonos fafajok spontán
állományai

T1

Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák

0,53

0,53

U10

Fiatal parlag és ugar

0,63

0,63

U11

Út- és vasúthálózat

0,80

0,80

Összesen

8,65

1,14

9,79

304,9

Magyarázat a természetességi kategóriákhoz: D01: Teljesen leromlott / a regeneráció elején járó állapot; D02:
Erősen leromlott / gyengén regenerálódott állapot; D03: Közepesen leromlott / közepesen regenerálódott
állapot; D04: „Jónak nevezett”, „természetközeli” / „jól” regenerálódott állapot; D05: Természetes állapot

A Gönyűi-erdővel ellentétben a Bőnyi-erdőben az utóbbi 150 évben jelentősebb száraz
gyepek nem voltak, csupán a Bőnyi-Szőlőhegy közelében, illetve az erdő magasabban
fekvő északi részének buckatetőin lehettek pannon jellegű gyepfragmentumok (H5b:
0,2%). Ezekből mára csak apró hírmondók maradtak, a cserjések és az akác spontán
előretörése megszűnéssel fenyegeti állományaikat. A legszebb töredékek az erdőt
nyugat–keleti irányban átszelő nagy villanypásztán figyelhetők meg (16. ábra), ahol a
győri homokpuszta fajai közül kis számban megtalálható a Gypsophila arenaria és az
Oxytropis pilosa, míg száraz szegélyeiben (a térségben ma ismert egyedüli
előfordulásként) a Quercus pubescens.
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A Bőnyi-erdőben a 2003-as térképezés óta jelentős változás nem volt (15. ábra), a
látszólagos változás az eltérő térképezett területből adódik. A 2003-as térképezés a
Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet részét képező területre irányult (269,28 ha), míg 2005ben a kissé nagyobb (304,9 ha) Natura 2000 terület került felmérésre.
Győri homokpuszták
Likócstól keletre, a Mosoni-Dunával párhuzamosan kelet felé húzódik a kisalföldi
meszes homokpuszta, „az igazi magyar flóra otthona”. A pannon táj becses értékeinek
otthont adó kontinentális homokpusztagyepeknek e térségben található a nyugati
őrpontja, a Kárpát-medencén túl ezek a társulások már nem fordulnak elő.
Fennmaradásuk az elmúlt évszázadok legeltető állattartásának, majd a 19. századtól
kezdődően a katonai jelenlétnek köszönhető, amikor gyakorlótérnek használták a Likócs
és a Gönyűi-erdő közötti terület nagy részét. Napjainkban a terület kisebb része
továbbra is honvédségi gyakorlatozások színtere, másutt különböző természetességi
állapotú, helyenként erősen cserjésedő vagy teljesen eljellegtelenedett (siskanáddal és
aranyvesszővel elborított) degradált homokpusztagyepek vannak. A győri iparterületek
keleti irányú terjeszkedése következtében a gyepek jelentős területvesztést szenvedtek
el, Hecsepuszta gyepjei gyakorlatilag teljes egészében megsemmisültek.

16. ábra: Az élőhelytípusok kiterjedésének
természetesség szerinti megoszlása
a győri lőtéren

17. ábra: Az élőhelytípusok kiterjedésének
természetesség szerinti megoszlása
a győrszentiváni gyakorlótéren

Jelenleg a legjobb állapotú homokpusztagyepeket a likócsi Segítőház környékén, a
győrszentiváni Lőtértől keletre a gönyűi településhatárig (ivánházi homokpuszta),
valamint Dózsamajortól délnyugatra ismerjük. Állományképző vezérfajai a Festuca
rupicola, a Phleum phleoides, a Koeleria cristata, a Carex liparicarpos és a Stipa pennata.
Legjellemzőbb növényei közé tartozik néhány védett faj is, mint pl. az Oxytropis pilosa,
a Dianthus serotinus, a Linum tenuifolium és a Gypsophila arenaria. Kötöttebb homokon
az Avenula adsurgens, a Carex humilis, a Melica transsylvanica, a Stipa capillata, míg
nyíltabb állományokban a Festuca vaginata képez állományt. Az általánosan elterjedt
homoki fajok mellett sok helyen megtalálható az Adonis vernalis, a Jurinea mollis és az
Anacamptis morio. Csak a zavartalanabb gyepekben jelenik meg az Astragalus exscapus,
az Iris arenaria, az Onosma arenaria, a Neotinea ustulata, a Peucedanum arenarium, a
Scabiosa canescens, a nem védettek közül a Hypochoeris maculata és az Orobanche
arenaria. Szembetűnő az egykori homoki flóra néhány jellemző karakterfajának
megritkulása, illetve eltűnése egyes részterületekről: ilyen az Astragalus asper, a Daphne
cneorum ssp. cneorum (régen Gönyűtől Győrszentivánig megtalálható volt, ma csak a
gönyűi Vérvirágos-réten láthatjuk), a Helichrysum arenarium, a Hypochaeris maculata,
az Iris pumila (eltűnt Bácsáról és Likócsról is), a Polygonum bellardii, a Pulsatilla
nigricans (Bácsáról biztosan kipusztult, valószínűleg Likócs mellől is). Érdekes
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növényzettel rendelkezik a Segítőház melletti és a Hecsepusztai homokbányató, ahol a
nedves homokon egyik-másik évben tömegesen jelennek meg orchideák (főként
Epipactis palustris, Neottia ovata, Orchis militaris).
A terület három erdőtömbje közül a Győr és Győrszentiván között elterülő Hecsei-erdő
helyén iparterület létesült, a Szentiváni-erdő jelentős részét ültetett erdei- és
feketefenyvesek teszik ki (Senecio integrifolia, Taraxacum laevigatum, ritkább
páfrányok: Dryopteris carthusiana, Dryopteris dilatata). Kiritkuló állományaikban és a
szegélyeken homokpusztai vegetáció jelenik meg (Chamaecytisus ratisbonensis,
Hippocrepis comosa, Scorzonera purpurea). Természetközelinek csak néhány részlete
nevezhető, ahol a potenciális vegetáció (egykoron erdőssztyepptölgyesek, homoki fehér
nyarasok) maradványaiban felismerhető. A természetvédelmi oltalom alatt nem álló
győrszentiváni Haraszt-erdő mélyebb fekvésű részein, kis területen homoki
gyöngyvirágos-tölgyes és égeres is felismerhető.
Sajnos az elvesztett értékek között kell megemlíteni a buckaközi mélyedések lápréti
vegetációját, amit a mélyre süllyedő talajvíz és a lecsapolások semmisítettek meg.
Leghíresebb a Győrszentiván melletti Zsombékos (egykoron Blysmus compressus,
Eriophorum spp., Juncus subnodulosus, Nymphaea alba, Pycreus flavescens, Scorzonera
humilis, Thelypteris palustris), amelyet az 1940-es évek végén szárítottak ki.
A Mosoni-Duna szigetközi oldalán, Bácsa lakóövezetének szorításában fennmaradt – a
közelmúltig szemétdombként használt – kis szélfútta homokbucka, a Szitásdomb is a
kisalföldi meszes homokpusztához tartozik. Védelme az utóbbi években oldódott meg.
Az itt élő társulás (benne Corispermum nitidum, Dianthus serotinus, Onosma arenaria) a
szigetközi tájban egyedülálló értéket képvisel.
A „Győrszentiváni gyakorlótéren” az elmúlt években jelentős változások történtek
különböző ipari és közlekedési beruházások miatt. A változások azonban csak részben
észlelhetők a 18. ábrán, ami mindenképp magyarázatot igényel. A terület déli,
délnyugati oldalán csaknem 140 ha egykori gyep, cserjés és szántó épült be, illetve a
megmaradt, korábban egységes területet már felépült és épülő utak osztották fel. A
változás jól látszik az ábrán, hiszen az egyéb élőhelyek (ide tartozik az U4 és U11)
kiterjedése több mint kétszeresére nőtt (248,15 ha).
A Natura 2000 terület déli részén korábban meglévő szántókat beépítették vagy
felhagyták (jelenleg 2-es természetességű gyomos üde gyepként szerepelnek – OB), így
ez a kategória gyakorlatilag megszűnt (2,77 ha).
A természetes erdőket a nyílt homoki tölgyesek (M4) és a homoki borókás nyárasok
(M5) képviselik a területen. Előbbi elsősorban a győrszentiván melletti Tölgyesben
jellemző, utóbbbiak a Hecsei- és a Győrszentiváni-erdőben fordulnak elő kisebbnagyobb foltokban. Napjainkra a Hecsei-erdő gyakorlatilag megszűnt, több ütemben
szinte az egészet beépítették, az ún. „iparterületeket elkerülő út” és a laktanya közti
keskeny sávban maradtak fenn leromlott nyarasok.
Az ipari és közlekedési beruházásokkal párhuzamosan induló kiegyenlítő intézkedések
keretében 40,47 ha fenyves (S4) és kisebb részben akácos (S1) lett gyeppé alakítva (ezek
ma többnyire az OC kategóriának megfelelő gyomos száraz gyepek), illetve 6,24 ha
helyén ma fiatal fehér nyaras állomány van. Ez alapján az idegenhonos fafajok uralta
erdőknek legalább 46 ha-ral csökkenniük kellett volna, ami a 18. ábrán nem látszik. A
természetvédelmi szempontból kedvező beavatkozásokat ellensúlyozza a korábbi
gyepek gyors cserjésedése, erdősödése, illetve az akác agresszív terjedése. A korábbi
O5-be sorolt gyepek jelentős része a megismételt térképezéskor már S6 vagy S6xOC
kategóriát kapott.
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3. táblázat:
Á-NÉR

Az élőhelytípusok kiterjedése (ha) és természetessége
a győrszentiváni gyakorótéren (2014)

Név

D01

D02

D2

Kékperjés rétek

G1

Nyílt homokpusztagyepek

H5a

Löszgyepek, kötött talajú sztyepprétek

13,52

H5b

Homoki sztyepprétek

18,37

M4

Nyílt homoki tölgyesek

M5

Homoki borókás-nyárasok

OB

Jellegtelen üde gyepek

OC

Jellegtelen száraz, félszáraz gyepek

OD

Lágyszárú évelő özönfajok állományai

P1

Őshonos fafajú fiatalosok

P2b

Galagonyás-kökényes-borókás száraz
cserjések

P8

Vágásterületek

RA
RB
RDb

83

Őshonos fajú facsoportok, fasorok,
erdősávok
Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy
pionír erdők
Őshonos lombos fafajokkal elegyes
idegenhonos lombos és vegyes erdők

D03

21,40

D04
0,58

0,58

17,17

38,57

13,31

0,73

32,35

1,13

1,13

0,99

7,70

13,67
51,28

13,67
2,28

65,13

2,99

2,99
12,19
1,57

12,19
0,65

2,22

0,94

0,94
2,15

0,67

0,25

7,86
11,15

Összesen

13,52

6,72

11,64

D05

12,14

3,78
7,86

3,87

27,17

S1

Ültetett akácosok

55,68

S2

Nemesnyárasok

17,24

S4

Ültetett erdei- és feketefenyvesek

48,93

5,42

12,49

18,86

5,25

36,59

12,80

13,43

0,19

26,33

S6
S7

Nem őshonos fafajok spontán
állományai
Nem őshonos fajú facsoportok,
erdősávok és fasorok

55,68
17,24
98,97

T1

Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák

2,77

2,77

T10

Fiatal parlag és ugar

0,66

0,66

U11

Út- és vasúthálózat

11,57

11,57

U2

Kertvárosok, szabadidős létesítmények

0,13

0,13

U3

Falvak, falu jellegű külvárosok

0,53

0,53

236,58

236,58

0,81

0,81

U4
U5
U7
U9
Összesen:

Telephelyek, roncsterületek és
hulladéklerakók
Meddőhányók, földdel már befedett
hulladéklerakók
Homok-, agyag-, tőzeg- és
kavicsbányák, digó- és kubikgödrök,
mesterséges löszfalak
Állóvizek

0,34

0,99
1,26

1,33
1,26
718,58

Magyarázat a természetességi kategóriákhoz: D01: Teljesen leromlott / a regeneráció elején járó állapot; D02:
Erősen leromlott / gyengén regenerálódott állapot; D03: Közepesen leromlott / közepesen regenerálódott
állapot; D04: „Jónak nevezett”, „természetközeli” / „jól” regenerálódott állapot; D05: Természetes állapot
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A 18. ábrán megfigyelhető, hogy a nyílt és száraz gyepek kiterjedése növekedett, ami
azonban csalóka. A változás csak részben köszönhető tényleges állapotjavulásnak (pl. a
laktanya és a 10-es út közötti terület), sokkal inkább a térképezők eltérő szemlélete
jelentkezik az ábrán. A 2003-as térképezés során a gyakorlótér száraz gyepjei nagyrészt
O5 kategóriába (zömmel 3-as természetességgel) kerültek besorolásra, míg 2014-ben az
érintett élőhelyfoltok az indokoltabb G1 vagy H5b kategóriaként kerültek leírásra.
Ennek megfelelően az egyéb fátlan élőhelyek (OB, OC, OD) kiterjedése jelentősen
csökkent, hiszen egy részük a jó állapotnak megfelelően átkerült a természetes gyepek
közé, nagy részüket azonban beépítették vagy beerdősödtek.

0

50

100

Terület (ha)
150
200

250

300

Nádasok és mocsarak
Nedves gyepek és magaskórósok
Nyílt és zárt szárazgyepek
Cserjések és szegélyek
Fényben gazdag tölgyesek és erdő-gyep…
Láp- és ligeterdők
Egyéb fátlan élőhelyek

2003
2014

Egyéb erdők és fás élőhelyek
Idegenhonos fafajok uralta erdők és…
Agrár élőhelyek
Egyéb élőhelyek
Vizek
Adathiány

18. ábra: Az élőhelyek kiterjedésének változása a 2003. és a 2014. évi felmérések alapján, a
győrszentiváni gyakorlótéren
Magyarázat: Az ábra készítése során kizárólag az élőhelyfolt terepen rögzített ÁNÉR kódjának vagy
kombinációjának az első értékét (legjellemzőbb kategória) vettük figyelembe

A gyakorlótér körbeépítése számos korábban is jelen lévő, de napjainkban erősödő
folyamatot indított be. Az aktív katonai használat ellenére a területen egyre
intenzívebben vannak jelen motokrosszosok, kocogók és az illegális hulladéklerakás is
egyre nagyobb méreteket ölt. A korábbi, honvédségi használat biztosította passzív
védelem és elzártság a gyakorlótér esetében ma már nem elegendő a természeti értékek
megőrzéséhez. A gyakorlótéren tapasztalható folyamatok alapján sürgős beavatkozás
szükséges a megmaradt természeti értékek megőrzése érdekében, elsősorban az
agresszíven terjedő fafajok (akác, bálványfa) visszaszorítása és a további beépítés
megakadályozása terén.

Rence 1. (2015)

A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága

4. táblázat:

Az élőhelytípusok kiterjedése (ha) és természetessége a győri lőtéren (2015)
Név

Á-NÉR

D2

Fragmentális mocsári- és/vagy
hínárnövényzet-mozaikok álló- és
folyóvizek partjánál
Kékperjés rétek

D34

Mocsárrétek

G1

Nyílt homokpusztagyepek

H5b

Homoki sztyepprétek

L5

BA

85

D01

D02

D03

D04

0,38

0,23

0,19

0,19

0,86

D05

Összesen
0,80

0,47

2,26

1,39
2,26

3,57

6,81

94,13

12,70

3,1

19,67

Alföldi zárt kocsányos tölgyesek

4,11

18,68

2,84

25,62

M4

Nyílt homoki tölgyesek

1,49

1,55

0,26

2,82

OA

Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek

0,57

0,57

OB

Jellegtelen üde gyepek

1,36

5,1

6,46

OC

Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek

1,32

51,85

58,24

111,37

OD

Lágyszárú évelő özönfajok állományai

2,98

9,60

10,98

P1

Őshonos fafajú fiatalosok

4,91

1,03

P2a

Üde és nedves cserjések

P2b

Galagonyás-kökényes-borókás száraz
cserjések
Idegenhonos cserje- vagy
japánkeserűfű-fajok uralta
állományok
Vágásterületek

P2c
P8

1,87

S1

Őshonos fajú facsoportok, fasorok,
erdősávok
Őshonos fafajú puhafás jellegtelen
vagy pionír erdők
Őshonos fafajú keményfás jellegtelen
erdők
Őshonos lombos fafajokkal elegyes
idegenhonos lombos és vegyes erdők
Ültetett akácosok

S4

Ültetett erdei- és feketefenyvesek

S6

Nem őshonos fafajok spontán
állományai
Nem őshonos fajú facsoportok,
erdősávok és fasorok
Út- és vasúthálózat

0,92

Telephelyek, roncsterületek és
hulladéklerakók
Homok-, agyag-, tőzeg- és
kavicsbányák, digó- és kubikgödrök
Állóvizek

0,12

RA
RB
RC
RDb

S7
U11
U4
U7
U9
Összesen

17,75

23,41
0,12

6,43

0,42

0,42

3,38

4,67
0,44

0,44
4,37

1,39

0,66

5,23

0,16

0,16

0,32

5,68

17,56

23,23

0,84

1,61

2,45

0,98

0,36

1,34

25,16

42,98

0,44

0,44

1,66

0,12

1,43

2,63
1,43

3,17

3,17
0,72

0,84

0,13

0,13
0,95

0,95
389,83

Magyarázat a természetességi kategóriákhoz: D01: Teljesen leromlott / a regeneráció elején járó állapot; D02:
Erősen leromlott / gyengén regenerálódott állapot; D03: Közepesen leromlott / közepesen regenerálódott
állapot; D04: „Jónak nevezett”, „természetközeli” / „jól” regenerálódott állapot; D05: Természetes állapot
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A győri „Lőtér” területén szintén jelentős változások voltak az elmúlt években (2012–
2015), de – ellentétben a gyakorlótérrel – kifejezetten természetvédelmi célú
beavatkozásokkal (lásd TAKÁCS & KIRÁLY 2015). A lőtérhez tartozó 389,83 ha területből a
Kisalföldi homokpuszta Life+ projekt 247 ha-t érintett, míg a Dózsa-tag területén, az ún.
iparterületeket megkerülő út építése kapcsán elrendelt kiegyenlítő intézkedések 29,27
ha-on történtek. A beavatkozások célja mindkét esetben a homoki gyepek kiterjedésének növelése, a meglévő gyepek állapotának javítása és az özönnövények
visszaszorítása volt. A változásokat érdemes ennek ismeretében vizsgálni.
A nedvesebb élőhelyek (B1a, D34) a lőtér déli részén, elsősorban a Zsombékosi-árok
mellett jellemzőek, a kékperjés láprétek maradványai (D2) a területen elszórva
fordulnak elő. A nádasok és a mocsárrétek esetében észlelhető növekedés (19–20. ábra)
az aranyvessző visszaszorításának köszönhető. A hároméves intenzív kezelés
eredményeképp ezeken a területeken ma közepes természetességű mocsárrétek és
nádas foltok mozaikos állományai fordulnak elő. A kékperjés láprétek esetében a lassú
pusztulásnak lehetünk szemtanúi, a talajvízszint emelésének reális esélye szinte egyenlő
a nullával.
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19. ábra: Az élőhelyek kiterjedésének változása a győri lőtéren
a 2003. (2012) és a 2015. évi felmérések alapján
Magyarázat: Az ábra készítése során kizárólag az élőhelyfolt terepen rögzített ÁNÉR kódjának vagy
kombinációjának az első értékét (legjellemzőbb kategória) vettük figyelembe. A 2003-as felmérés a védett
természeti területre terjedt ki, míg a 2015-ös felmérés a teljes Natura 2000 területet érintette. Az adathiányos
területek minimalizálása érdekében a 2003-as felmérés adatait korrigáltuk egy 2012-es felmérés adataival, ami a
nem védett, de Natura 2000 területnek minősülő ún. Dózsa-tag területén készült. A Dózsa-tag területén 2003-at
követően nem volt olyan beaatkozás, amely az élőhelykre jelentős hatással lett volna, így a korrekció az
értékelést nem befolyásolja.

A terület európai jelentőségű és természetvédelmi szempontból talán legfontosabb
élőhelyeinek, a pannon homoki gyepeknek (nyílt és zárt szárazgyepek – G1, H5b) a
kiterjedése jelentősen nőtt (19,87 ha) a vizsgált időszakban, illetve növekedett az egyéb
fátlan élőhelyek kiterjedése (25,49 ha, elsősorban OC és OB) is (19. ábra). A jó állapotú
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homoki gyepek kiterjedése egyértelműen a Kisalföldi homokpuszta Life+ projekt
keretében végzett élőhely-helyreállító beavatkozásoknak köszönhető. A gyepek égetése,
legeltetése és a spontán terjedő akác és erdeifenyő visszaszorítása sok helyen javította a
korábban OC kategóriába sorolt gyepek állapotát, így lehetővé vált a H5b, illetve
ritkábban a G1 kategóriába sorolás. Az egyéb fátlan élőhelyek esetében a növekedés
elsősorban az idegenhonos fafajok uralta erdők (S1, S4, S6) visszaszorulásának
köszönhető. A letermelt állományok helyén rövid idő alatt kialakult valamilyen,
többnyire gyomos száraz gyep. Az OD kategóriába sorolt selyemkórós foltok teljesen
eltűntek a területről, a fajt ma már csak szórványos előfordulás jellemzi. A zárt
állományok helyén jellegtelen, gyomos száraz gyepek alakultak ki.
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20. ábra: Az élőhelyek kiterjedésének változása a Kisalföldi homokpuszta Life+ projekt területén
a 2003., a 2012. és a 2015. évi felmérések alapján,
Magyarázat: Az ábra készítése során kizárólag az élőhelyfolt terepen rögzített ÁNÉR kódjának vagy
kombinációjának az első értékét (legjellemzőbb kategória) vettük figyelembe.

A cserjések és a szegélyek kiterjedése kismértékben nőtt a területen, ami az akáctól való
megtisztításnak köszönhető. Ezek az élőhelyfoltok korábban S6 vagy S6xP2b
kategóriaként kerültek térképezésre.
A természetvédelmi beavatkozások végrehajtása során kiemelt figyelmet kapott a
tájidegen fafajok visszaszorítása. Az eredmény a 19. ábrán is jól látható, de a Life+
projekt célterületén (20. ábra) igazán szembetűnő. Az akácosok és a fenyvesek teljesen
eltűntek a projektterületről, és jelentősen visszaszorultak a lőtér területén. A
megmaradt akácos állományok üzemtervezett erdők, ahol a fafajcserék lassabban, az
erdőterveknek megfelelően történnek. A 20. ábrán látható a természetvédelmi projekt
indoklása is, a 2003-as felmérést követően szembetűnő volt az akác intenzív terjdése,
amely kiterjedése 2012-re csaknem 30%-kal növekedett.
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Az őshonos fafajokból álló állományok (RC, RB) kiterjedése is növekedett, a területen
kisebb-nagyobb foltokban mindenhol előfordulnak. A növekedés elsősorban a fehér
nyár lassú terjeszkedésének köszönhető, de az élőhely-rekonstrukciós munkák során
kiemelt figyelmet kapott a szórtan előforduló kocsányos tölgy és csertölgy egyedek
megőrzése.
Kiemelésre érdemes még az egyéb élőhelyek kategória. A 2003-as térképezés során sem
az utak, sem a korábbi katonai használatból visszamaradt betonozott területek,
épületek nem kerültek feltüntetésre. A 2012-es felmérés során viszont ezek egy része
már feltüntetésre került. Az ábrákon látható növekedés látszólagos, a korábbi
felmérések kisebb részletességének köszönhető, hiszen az összefüggő betonfelületek és
épületek a területen elbontásra kerültek, ezek kiterjedése több mint egy ha-ral csökkent,
és ma csak a korábban is meglévő földutak, illetve a kezeléshez szükséges állatok
telelőhelye szerepel ebben a kategóriában.
A térképezések eredményéből látszik, hogy a lőtér területén a kedvezőtlen folyamatokat
sikerült megfordítani, és a tisztásokkal tagolt erdős-cserjés élőhelykomplexumból
facsoportokkal tagolt homokpuszta jött létre. A jövő elsődleges természetvédelmi
feladata a megindult kedvező folyamatok szakszerű irányítása és fenntartása.

A zoológiai vizsgálatokra kijelölt állandó mintavételi területek
növényzete
A Kisalföldi homokpuszta Life+ projekt keretében a győri lőtér területén az alapállapot
felmérésére 11, a nyers homokfelszínek visszagyepesedésének vizsgálatára két állandó
mintavételi hely került kijelölésre. A mintaterületek kijelölésénél szempont volt minél
több jellemző élőhelytípus felmérése, így nem törekedtünk arra, hogy a mintaterületek
növényzete homogén legyen (ez a homokpusztai vegetáció változatosságát ismerve
amúgy is problémás lett volna). A kijelölt mintavételi területek elsősorban a lőtér
gyepes élőhelyeire nézve tekinthetők reprezentívnak, a fás és cserjés élőhelyek
egyáltalán nincsenek képviselve. A jövőben indokolt lehet a mintavételi területek
számának bővítése, és egy, a teljes gönyűi homokvidékre reprezentatív hálózat
kialakítása.
A botanikai felmérés módszertana
A felvételezés során mindegyik mintahelyen egy-egy – zoológiai és restaurációs
szempontból kiemelt – élőhelyfolton belül jelöltünk ki 50×50 m-es mintaterületeket. A
nyers homokfelszínek vizsgálatára 25x25 m-es mintaterületeket jelöltünk ki. A
mintaterületek sarkait akáckaróval állandósítottuk, valamint GPS-szel egy m-es
pontossággal rögzítettük koordinátáikat.
A felvételezés során a mintaterületeken belül 20-20 db, 5×5 m-es négyzetet jelöltünk ki
(kivéve a 2. területet, ahol domborzati okból kisebb alapterületen belül csak tíz
négyzetet). A négyzeteket a „nagy” négyzet területén belül véletlenszerűen, de
nagyjából egyenletes eloszlásban jelöltük ki. Csak olyan mértékben állandósítottuk
őket, hogy az éven belüli ismételt bejárás során még felkereshetők legyenek. A
felvételezés során a négyzeteken belül az egyes edényes növényfajok borításértékeit
becsültük, 1%-os borítás alatt 0,1%, 1–15%-os borítás között 1%, a felett 5%
pontossággal. Amennyiben egy faj mindkét felvételi ellenőrzés során szerepelt,
táblázatunkban a nagyobb értéket szerepeltetjük.
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A 2013. évi felvételek 2013. május 15–25. (tavaszi aszpektus), illetve 2013. augusztus 15–
20. (nyári, kora őszi aszpektus) között készültek. A 2015. évi felvételek június 30. – július
1. között készültek.

21. ábra: Az állandó mintavételi területek elhelyezkedése

5. táblázat:

A talajzoológiai, egyenesszárnyú és botanikai vizsgálatokra kijelölt
állandó mintavételi helyek adatai

Azonosító

Élőhely-típus

EOV X

EOV Y

Méret

ZOOAP-1

Zárt homoki sztyepprét és nyílt homokpusztagyep
(Referencia1)

555569

263621

50x50m

ZOOAP-2

Nyílt homokpusztagyep (Referencia2)

555035

264180

25x50m

ZOOAP-3

Aranyvesszős, kis csenkeszes maradványfoltokkal

553313

264460

50x50m

ZOOAP-4

Akácos-selyemkórós

554296

264717

50x50m

ZOOAP-5

Kékperjés láprét Salix rosmarinifolia-val

554475

263703

50x50m

ZOOAP-6

Jellegtelen üde gyep

553484

263530

50x50m

ZOOAP-7

Jó állapotú zárt homoki sztyepprét (Referencia3)

555364

264075

50x50m

ZOOAP-8

Nyírrel és nyarakkal spontán erdősödő zárt homoki
sztyepprét

553652

264538

50x50m

ZOOAP-9

Jellegtelen száraz gyep

554417

263880

50x50m

ZOOAP-10

Másodlagos zárt homoki sztyepprét

554702

264383

50x50m

ZOOAP-11

Jellegtelen száraz gyep

553907

264154

50x50m

GY01_NV

Gyep létrehozása gyepvetés nélkül

554749

264193

25x25m

GY02_V

Gyep létrehozása gyepvetéssel

554749

264153

25x25m
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ZOOAP-1 Zárt homoki sztyepprét és nyílt homokpusztagyep (Referencia1)
Fajgazdag zárt homokpusztagyep/sztyepprét és (egy homokdombon) nyílt homoki gyep.
A két élőhelytípusban a Stipa pennata (sztyepprét) és a Festuca vaginata (nyílt homoki
gyep) dominanciája jellemző. A pannon érdekességek (Gypsophila fastigiata, Dianthus
serotinus) jelentős szubpopulációja ismert a területen, további kiemelendő
erdőssztyeppfajok az Aster linosyris, a Chamaecytisus austriacus és a Pulsatilla
nigricans. A mintaterület minimális mértékben zavart, a taposottabb pásztákon a
Calamagrostis epigeios és a Poa angustifolia pontszerű előfordulásai érdemelnek
említést. Az egész térségben ritka pionír faj a kvadrátban előforduló Odontites lutea.
A mintaterületen a 2012–2015 közötti időszakban gyepkezelés nem történt, a
szórványosan előforduló akácegyedek azonban eltávolításra kerültek.

22. ábra: A ZOOAP-1 mintavételi hely
(2012. szeptember)

23. ábra: A ZOOAP-1 mintavételi hely
(2015. július)

Fotó: KENYERES ZOLTÁN

24. ábra: A ZOOAP-2 mintavételi hely
(2012. szeptember)

Fotó: KENYERES ZOLTÁN

25. ábra: A ZOOAP-2 mintavételi hely
(2015. július)

Fotó: KENYERES ZOLTÁN

Fotó: KENYERES ZOLTÁN

ZOOAP-2 Nyílt homokpusztagyep (Referencia2)
Markáns, feltehetően természetes eredetű homokdomb, pionír, részben csupasz meszes
homokfelszínekkel; a növényzet borítása csak néhány mikrokvadrátban haladja meg a
80%-ot. A fajkészletben sok efemer faj található (pl. Arenaria serpyllifolia, Cerastium
semidecandrum, Polygonum arenarium), de ezek borítása csekély. Ahol többé-kevésbé
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összefüggő borítás alakult ki, ott a Stipa pennata és/vagy a Festuca vaginata jellemző.
Különösebb bolygatásjelzők a nyílt felszín ellenére, az extrém száraz termőhelynek
köszönhetően nincsenek, a taposásra utal az Artemisia campestris és a Chondrilla
juncea.
A mintaterületen nem történt kezelés, de a közelében előforduló akácok eltávolításra
kerültek.
ZOOAP-3 Aranyvesszős, kis csenkeszes maradványfoltokkal
Száraz, félszáraz másodlagos homoki gyep, amelyben a magas aranyvessző (Solidago
gigantea) elszórtan mindenütt jelen van. A gyep többé-kevésbé közepes természetességi
állapotú, amelyben a Calamagrostis epigeios és a Poa angustifolia dominanciája a
degradáció jele, ahogy a Solidago gigantea 5–50% közötti borítása is jelentősnek
nevezhető. A természetesebb foltokon a jellemző fűféle a Festuca rupicola, a nyíltabb
felszíneken pedig a Koeleria gracilis is megjelenik. A pannon homoki növényzet
specialista fajai a felvételi helyen nem fordulnak elő. Érdekes fajok a kvadrátban:
Hieracium auriculoides, Stipa pennata.
A mintaterület körüli gyep intenzív hároméves kezelést kapott a 2012–2015 közötti
időszakban, egyszer szártépőzték, egyszer leégették, illetve két éven keresztül
legeltették, elkerülve a túllegeltetést. A mintaterület kezelése nem volt tervezve, de
2015-ben a kitörő állatok lelegelték.

26. ábra: A ZOOAP-3 mintavételi hely
(2012. szeptember)
Fotó: KENYERES ZOLTÁN

27. ábra: A ZOOAP-3 mintavételi hely
(2013. július)
Fotó: KENYERES ZOLTÁN

ZOOAP-4 Akácos-selyemkórós
Zárt, sarjeredetű akácos helyén kialakult nitrofil vágásnövényzet, amely még számos
fajt őriz az erdősült állapotból. Fő gyepalkotók a Bromus sterilis és az Elymus repens, az
egykor ligetesebb állományrészek alatt jelentős a Poa angustifolia és a Falcaria vulgaris
aránya. Részben a korábbi akácos, részben a vágás utáni tápanyagfelhalmozódás
következtében számos nitrofil gyomfaj található a területen, bár jelentősebb borítással
egyik sem bír (pl. Stellaria media, Bilderdykia convolvulus, Viola arvensis), de ide
sorolhatók a hagymás fajok is (pl. Allium scorodoprasum). A pannon homoki gyepek
jellemző fajai hiányoznak.
Az akácos 2013-ban került levágásra, az alatta lévő cserjéket meghagyták. A terület
2014-ben és 2015-ben legeltetésre került, illetve az akácsarjakat két éven keresztül
vegyszerrel (Lontrel 300, sarjpermetezés) kezelték.
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28. ábra: A ZOOAP-4 mintavételi hely
(2012. szeptember)

29. ábra: A ZOOAP-4 mintavételi hely
(2015. július)

Fotó: KENYERES ZOLTÁN

Fotó: KENYERES ZOLTÁN

ZOOAP-5 Kékperjés láprét Salix rosmarinifolia-val
Egykori kékperjés láprét, amely kiszáradása következtében jelentősen átalakult, és az
eredeti generalista társulásalkotók (Molinia caerulea agg. és Salix rosmarinifolia) csak
kisebb foltokon, leginkább a közeli erdő árnyékában található sávon maradtak meg. A
kiszáradás következtében egyrészt bolygatásjelzők (főként Calamagrostis epigeios és kis
mértékben Solidago gigantea) hatoltak be a területre, de jelentős a viszonylag
jellegtelen száraz gyepet meghatározó Festuca rupicola szerepe is. A kékperjés rétek
fajai közül ma is megvan a kvadrátban a Tetragonolobus siliquosus és az Inula salicina,
fontosabb homoki fajok a Globularia punctata és az Euphorbia seguierana. Érdekesértékes kosbor a területen az Anacamptis coriophora. A területen nem történt kezelés.

30. ábra: A ZOOAP-5 mintavételi hely (2012.
augusztus)
Fotó: Kenyeres Zoltán

31. ábra: A ZOOAP-5 mintavételi hely (2015.
június)
Fotó: Kenyeres Zoltán

ZOOAP-6 Jellegtelen üde gyep
Magaskórósodó, nádasodó egykori magassásos, illetve szélén mocsárrét jellegű
állomány. A területet korábban hosszú ideig nem kaszálták, így részben becserjésedett,
részben a magaskórós fajok törtek elő, réti specialista fajai pedig visszaszorultak.
Jelenleg a Phragmites australis és a Typhoides arundinacea a meghatározó fajok, a
magaskórósok közül az Althaea officinalis, a Scutellaria galericulata és a pannon
endemizmus Cirsium brachycephalum említendőek. A magassásos állapotra a Carex
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riparia, míg a mocsárrétre a Deschampsia cespitosa máig meglévő néhány kis csoportja
emlékeztet, míg a viszonylag jó vízellátottság miatt a Calamagrostis epigeios és a
Solidago gigantea aránya csekély.
A gyepet egyszer leégették (2014), egyszer kaszálták (2013), illetve két éven (2014–2015)
át időszakosan legeltették.

32. ábra: A ZOOAP-6 mintavételi hely
(2012. szeptember)

33. ábra: A ZOOAP-6 mintavételi hely
(2015. június)

Fotó: KENYERES ZOLTÁN

Fotó: KENYERES ZOLTÁN

ZOOAP-7 Jó állapotú zárt homoki sztyepprét (Referencia3)
Viszonylag jó állapotú homoki gyep és homoki sztyepprét, ahol a bolygatástűrő fajok
aránya csekély, de a legérzékenyebb homoki specialisták nincsenek még meg.
Meghatározó a Festuca vaginata és a Stipa pennata szerepe (10–50%, illetve 10–70%
közötti borítással az egyes mikrokvadrátokban), a nyíltabb homokfelszíneken említésre
méltó a Gypsophila fastigiata, az Oxytropis pilosa és különösen a Dianthus serotinus
számottevő állománya. A korábbi erős taposásra, némi leromlásra utal néhány
Bothriochloa ischaemum és Cynodon dactylon folt, de a jelentősebb gyomok a száraz
termőhelyen nem tudnak/tudtak megtelepedni (kivéve egyetlen Asclepias-sarjtelepet).

34. ábra: A ZOOAP-7 mintavételi hely
(2012. szeptember)
Fotó: KENYERES ZOLTÁN

35. ábra: A ZOOAP-7 mintavételi hely
(2015. szeptember)
Fotó: KENYERES ZOLTÁN
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ZOOAP-8 Nyírrel és nyarakkal spontán erdősödő zárt homoki sztyepprét
Változatos, száraz homoki gyep, néhány kisebb mélyedéssel, egyes részei cserjésedők,
erdősödők. A kvadrátban a nyílt, pionír foltoktól a Festuca vaginata alkotta gyepeken át
a homoki sztyepprétekig terjed a vegetációs spektrum, a degradáció nem jelentős. A
nyílt pionír talajfelszínekre jellemző az Ononis pusilla, a Gypsophila fastigiata, de
szálanként efemer gyomok is megjelennek (pl. Crepis rhoeadifolia). A záródó homoki
gyeprészben uralkodó a Festuca vaginata és a Carex liparicarpos. A sztyeppesedő
foltokon már az Inula salicina és a Hieracium umbellatum is megjelenik, a Salix
rosmarinifolia pedig az egykori jobb talajvíz-ellátottságra utal. Az egész kvadrátban
megtalálható elszórtan az Oxytropis pilosa.
Az állományból a szórtan előforduló akácok és fenyők eltávolításra kerültek.

36. ábra: A ZOOAP-8 mintavételi hely
(2012. szeptember)
Fotó: KENYERES ZOLTÁN

38. ábra: A ZOOAP-9 mintavételi hely
(2012. szeptember)
Fotó: KENYERES ZOLTÁN

37. ábra: A ZOOAP-8 mintavételi hely
(2013. szeptember)
Fotó: KENYERES ZOLTÁN

39. ábra: A ZOOAP-9 mintavételi hely
(2015. augusztus)
Fotó: KENYERES ZOLTÁN

ZOOAP-9 Jellegtelen száraz gyep
Fajgazdag, de viszonylag degradált félszáraz homoki gyep, több, különböző állapotú
dominanciatípus mozaikjával (valószínűleg egykor nedvesebb termőhely kiszáradásával
keletkezett). A fűfélék közül az egyes foltokon meghatározó lehet a Calamagrostis
epigeios, a Festuca rupicola, a Poa angustifolia és a Stipa pennata szerepe, a mélyben
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még elérhető talajnedvességre utal néhány Salix rosmarinifolia sarjtelep. A pannon
homoki fajok jórészt hiányoznak, bár a Festuca vaginata, az Oxytropis pilosa és a
Gypsophila arenaria kis számban előfordulnak. Különös színfolt a Jurinea mollis
felbukkanása.
A területről és környezetéből az akác és a selyemkóró eltávolításra került, illetve 2015ben szürkemarhával legeltették.
ZOOAP-10 Másodlagos zárt homoki sztyepprét
Viszonylag jó állapotú nyílt homoki gyep és homoki sztyepprét, ahol a bolygatástűrő
fajok aránya csekély, de a legérzékenyebb homoki specialisták sincsenek még meg.
Meghatározó a Festuca vaginata szerepe (40–80% közötti borítással az egyes
mikrokvadrátokban), említésre méltó a nyíltabb homokfelszíneken a Gypsophila
fastigiata, az Oxytropis pilosa és különösen a Dianthus serotinus jelentős állománya. A
korábbi erős taposásra, némi leromlásra utal néhány Calamagrostis epigeios és Cynodon
dactylon folt, illetve az Artemisia campestris megléte.

40. ábra: A ZOOAP-10 mintavételi hely
(2012. szeptember)
Fotó: KENYERES ZOLTÁN

42. ábra: A ZOOAP-11 mintavételi hely
(2012. szeptember)
Fotó: KENYERES ZOLTÁN

41. ábra: A ZOOAP-10 mintavételi hely
(2013. július)
Fotó: KENYERES ZOLTÁN

43. ábra: A ZOOAP-11 mintavételi hely
(2015. július)
Fotó: KENYERES ZOLTÁN
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ZOOAP-11 Jellegtelen száraz gyep
Fajgazdag, változatos, de közepesen leromlott száraz, félszáraz homoki
gyepkomplexum, nehezen kategorizálható másodlagos élőhelyfoltokkal. Meghatározó a
felnyíló gyepkomponens, a Koeleria gracilis és a Gypsophila fastigiata dominanciájával,
kisebb területen jellemző a Festuca vaginata és Stipa pennata típus. Az erősebben
leromlott foltokon a Calamagrostis epigeios, a Cynodon dactylon és a Solidago gigantea
szerepe emelhető ki.
A terület és környezete csak 2015-ben kapott kezelést, szürkemarhával legeltették egy
rövid ideig.
GY01_NV Gyep létrehozása gyepvetés nélkül
Egykori katonai létesítmények dimbes-dombos felszínén létrehozott nyílt
homokfelszínek, amelyek benövényesedése 2014 tavaszán kezdődött el. A helyszínen
korábban száraz, félszáraz termőhelyek gyomnövényzete volt, néhol betontörmelékkel
tarkítva. A környező területeken különböző természetességű száraz és félszáraz gyepek,
illetve degradált cserjések voltak. Kimondottan jó állapotú élőhely a közelben nem volt.
A területen (gépekkel) létrehozott nyílt homokfelszínek egyikén nem történt semmilyen
további beavatkozás, a másik mintafoltot egy réti magkeverékkel bevetették.

44. ábra: A GY01_NV mintavételi hely
(2014. június)
Fotó: KENYERES ZOLTÁN

45. ábra: A GY01_NV mintavételi hely
(2015. június)
Fotó: KENYERES ZOLTÁN

A kezelés nélküli homokfelszínen az első vizsgálati évben (2014) a kora nyári hónapokra
a szukcesszió még rendkívül kezdeti stádiumban volt. A felvételek alapján az átlagos
borítottság 20,8% volt, a megfigyelt fajok száma 47. Mindössze négy olyan faj volt,
amelyek legalább a felvételek felében előfordultak. Ezekből két évelő gyomosító faj
(Elymus repens, Solidago gigantea), amelyek azonban valószínűleg nem új betelepülők,
hanem gyökértöredékeik keveredhettek a homokdombok rendezése során a talaj
anyagába. A másik két faj (Oenothera salicifolia, Reseda lutea) a Győr környéki pionír
homoki gyomtársulások jellegzetes faja. A homoki gyepek fajai közül kis egyedszámban
a Gypsophila arenaria és az Oxytropis pilosa jelentek meg. A folt szukcessziója
bizonyosan nem zárult le. A következő években további pionír fajok betelepedése
várható, ezek között bizonyos ruderális fajok (pl. Chenopodium album) aránya
időlegesen akár magas is lehet. A homoki gyepalkotó fajok (pl. Festuca vaginata,
Phleum phleoides, Stipa pennata) a környékbeli tapasztalatok alapján legalább három
évet vesz igénybe.
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GY02_V Gyep létrehozása gyepvetéssel
A kezelt mintaterületet 2014 tavaszán fűmagkeverékkel bevetették. Ennek
eredményeképpen a terület borítása jóval magasabb (53,5%), a megtalált fajok száma
viszont a kezeletlen területénél jóval alacsonyabb (36). Az alacsonyabb fajszám részben
a véletlen műve, részben azonban valószínűleg arra vezethető vissza, hogy a csupasz
felszíneket a gyorsan növekvő fű befedte, és korlátozta a pionír fajok megjelenésének
lehetőségeit. A pannon homoki fajok közül itt is megjelent a Gypsophila arenaria és az
Oxytropis pilosa, de a kezeletlen területnél kevesebb ponton és borítással. A felhasznált
fűmagkeverék nem volt ideális, nem száraz gyepi-pusztai, hanem üde réti (pillangós
fajok magvaival dúsított) keveréket alkalmaztak. Nagy számban csírázott a Lolium
perenne, amely a teljes borítás mintegy 80%-át tette ki, ezenkívül különösen a Dactylis
glomerata, a Festuca pratensis és a Festuca rubra idegen a homoki termőhelyektől. A
magkeverék-választást az előzetes eredmények alapján hibásnak vélhetjük, bár 2015ben az üde gyepi fajok egyedeinek többsége elpusztult.

46. ábra: A GY02_V mintavételi hely
(2014. június)
Fotó: KENYERES ZOLTÁN

47. ábra: A GY02_V mintavételi hely
(2015. július)
Fotó: KENYERES ZOLTÁN

Összefoglalás
A Kisalföld központi részén elhelyezkedő meszes homokvidék az erdőssztyeppvegetáció nyugat felé utolsó virágzó megjelenése a Kárpát-medencében. Az
vízrendezések, az erdőirtások, az inváziós növényfajok megjelenése és a hagyományos
gazdálkodási módok elhagyása miatt bekövetkező tájváltozások több növényfaj
eltűnését okozták, sokat rontottak az élőhelyek állapotán és a megmaradt élőhelyfoltok
összeköttetésén, de ma is kijelenthetjük, hogy a két évszázaddal ezelőtti fontosabb
élőhelytípusok mindegyike megtalálható még a területen, s egyes menedékfoltokon még
működőképesek az erdőssztyepp-vegetáció fennmaradását biztosító rendszerek. A
sokszínűség fennmaradásában – a beépítés és intenzív tájhasználat megakadályozása
révén – nagy szerepe volt a katonai használatnak.
A Life projektben kivitelezett vizsgálatok jelentősége a növényfajok és a növénytársulások szemontjából kettős:
1. az alapállapot részletekbe menő felvételével a terület az ország botanikailag
egyik legjobban feltárt területévé vált, a nagyszámú adat feldolgozása még
évekig lehetőséget ad a tudományos értékelésre;
2. a rekonstrukciós beavatkozások megkezdése előtti, majd a változásokat
folyamatosan követő felvételezések rávilágítottak a tájhasználat és a
szukcesszió összefüggéseire, biztosították a tapasztalatok közvetlen
természetvédelmi felhasználásának lehetőségét.
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Az elkészült biotikai adatbázisok birtokában, a természetvédelmi kezelési lehetőségek
széles tárházát kipróbálva reménykedhetünk abban, hogy – bár sok a tennivaló,
továbbviendő feladat – a kisalföldi homokvidék florisztikai-élőhelyi sokféleségét a
jövőben is biztosítani tudjuk. Ehhez sok tekintetben aktív beavatkozásokra (pl. egyes
védett növényfajok esetében) vagy széleskörű társadalmi összefogásra (pl. a táj
vízviszonyainak javítása érdekében) lesz szükség.
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