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KISALFÖLDI MESZES HOMOKPUSZTA TERMÉSZETI ÉRTÉKEI
A gönyűi homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület, amely elsősorban 
a kisalföldi meszes homokpuszta megmaradt élőhely-fragmentumainak védelmét biztosítja. 
A homokpuszta egykor Győrtől egészen Esztergomig húzódott, mára azonban jelentős része 
megsemmisült. A pusztulás okaként érdekes módon a kialakulásban komoly szerepet játszó 
Duna jelölhető meg, hiszen a folyó mindig vonzotta az emberi civilizációt. A gyorsan terjesz-
kedő települések, a mezőgazdasági művelés fejlődése, a termőhelyek változása és az ese-
tenként ésszerűtlen erdősítés néhány évszázadon belül szinte teljesen megsemmisítette ezt a 
különös és élővilágában rendkívül gazdag élőhely-típust. 

A kisalföldi meszes homokpuszta növényzete elsősorban azokon a területeken maradhatott 
fenn, amelyek valamilyen okból el voltak zárva a fent említett területhasználatoktól, mint 
például az egykori és a jelenlegi katonai használatú területek. A katonai használat termé-
szetvédelmi megítélése az elmúlt évtizedekben sokat változott és ma már kétségtelen, hogy
a honvédelmi használat hozzájárult ezen területek természeti értékeinek fennmaradásához. 
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FLÓRA
A gönyűi homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület a kisalföldi fl órajáráshoz 
tartozik. A klimatikus és talajtani adottságoknak megfelelően e vidék egykori természetes növény-
zete homoki erdőssztyepp volt. A táj természetes erdőtársulásait, a homoki tölgyesek, pusztai 
tölgyesek erdőfoltjait ligetes megjelenésű nyáras-borókások, nyílt homoki gyepek és zárt homoki 
sztyepprétek tarkították. Az erdőssztyepp jelenlegi füves pusztái az emberi megtelepedést kísérő 
erdőirtások és a későbbi legeltetés nyomán kiterjedhettek. A terület környezetében elsősorban 
ember által jelentősen befolyásolt élőhelyeket találunk. Ezek zömmel mezőgazdaságilag művelt 
területek, kiskertek, illetve települések. A Natura 2000 területen a megmaradt homokpuszta gye-
pek, száraz cserjések, homoki nyarasok és pusztai tölgyesek mellett ma jelentős kiterjedésben 
erdei fenyő és fekete fenyő, nemes nyár, illetve akác fafajú mesterséges faállományok találhatók, 
melyeket a korábban kitermelt/kipusztult erdők helyén, illetve gyepekre telepítettek. A termőhely 
romlása (pl. talajvízszint süllyedése) és az elegyetlen állományú, idegenhonos fafajok telepítése 
következtében az erdők aljnövényzete elszegényedett, helyenként eljellegtelenedett. A szélsősé-
ges termőhelyi viszonyok (száraz, helyenként igen száraz homokos termőhely, ahol az őshonos 
fafajok visszatelepítésére és a termőhelynek megfelelő erdőközösségek kialakulására a vízzel tör-
ténő ellátás megvalósítása nélkül remény sincs) miatt a telepített fenyvesek helyenként nem meg-
felelő záródásúak, gyakran károsító gombákkal és rovarokkal fertőzöttek. A kipusztult ültetvények 
helyén kialakult tisztásokon értékes homokpusztagyepek alakultak ki, melyek megőrzése és kibő-
vítése mind az erdőgazdálkodók, mind a természetvédelmi kezelő számára nagy feladatot jelent.

A gönyűi homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen jelenlegi ismereteink sze-
rint egy közösségi jelentőségű növényfaj, a homoki nőszirom fordul elő. Ezeken kívül, további 27 
védett és 3 fokozottan védett növényfaj előfordulása ismert, azonban a nyári füzértekercs nemcsak 
a területről, hanem az egész országból kipusztult napjainkra. A fokozottan védett pókbangónak 
mindössze két kisebb állománya (kb. 100 tő) ismert a környéken, míg a méhbagó Győr mellett 
Győrújbaráton és a Mosonmagyaróvár melletti Lóvári erdőben is előfordul. A védett növényfajok 
közül gyakorinak tekinthető a pusztai árvalányhaj, amely egyes gyepekben tömeges, társulás al-
kotó faj.  A homoki gyepekben nagyobb mennyiségben fordul elő a tavaszi hérics, a csajkavirág,
a homoki fátyolvirág és a kései szegfű, ritkábban találkozhatunk a homoki vértővel, a henyebo-
roszlánnal vagy a fekete kökörcsinnel. Az orchideák közül a legnagyobb mennyiségben az agár-
kosbor fordul elő, de több helyen találkozhatunk a sömörös kosborral és a poloskaszagú kosborral 
is. Kifejezetten ritka, egy-egy helyen előforduló faj, a fehér madársisak. A homokbuckák közötti 
egykori láprétekről tanúskodik a vitézkosbor előfordulása, a mesterséges mélyedésekben pedig 
ritkán, de előfordul a mocsári nőszőfű. 

Mind természetvédelmi, mind erdőgazdálkodási szempontból probléma egyes invazív fásszárúak 
terjedése, különösen igaz ez az akácra és a bálványfára, de a faültetvények ideális élőhelyet je-
lentenek a lágyszárú özönnövényeknek, így a selyemkórónak vagy a magas aranyvesszőnek is.
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Tavaszi  hérics 
(Adonis vernalis)

Pókbangó
(Ophrys sphegodes)

Fekete kökörcsin 
(Pulsatilla pratensis ssp. 

nigraicans)

Sömörös kosbor 
(Orchis ustulata)

Vitézkosbor 
(Orchis militaris)

Agárkosbor
(Orchis morio)

Csajkavirág 
(Oxytropis pilosa)

Homoki nőszirom 
(Iris arenaria)

Henye boroszlán
(Daphne cneorum)
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FAUNA
A terület állatvilága korántsem tekinthető feltártnak, és a LIFE+ pályázat keretében végzett mo-
nitoring is számos új adattal gazdagította az ismereteinket. A közelmúlt kutatásainak eredmé-
nyei közül kiemelkedő a tudományra nézve egy új pókfaj, a Parasyrisca arrabonica felfedezé-
se, mely a pannon régió homokpusztáinak jellegzetessége, de Gönyű mellett sikerült megtalálni 
a Görögországban leírt Zodarion zorba világon második példányát is. A faj az eddigi tapasztala-
tok alapján a nagyon jó állapotú nyílt homokpusztagyepeket kedveli.

A közösségi jelentőségű fajok közül a homokpuszta-gyepekhez kötődik a magyar futrinka, mely-
nek ez a terület a jelenleg ismert legnyugatibb előfordulása. A nyílt homoki gyepekben jellemző 
még a zöld gyík, a fürge gyík vagy az imádkozó sáska, de a hazánkban ritka homoki fémfutó is 
megtalálható itt. A napsütötte, több száz éves tölgyekhez a szarvasbogár és a nagy hőscincér 
kötődik.  

A közösségi jelentőségű madárfajok közül a hazánkban fokozottan védett fekete gólyát lehet ki-
emelni. A területen a már említetteken felül is nagy számban fordulnak elő a hazai jogszabá-
lyok által védett, vagy fokozottan védett fajok. A természetes erdőkben balkáni fakopáncs fészkel,
a fák repedéseiben pedig a rőt korai denevér talál búvóhelyet. A meredek homokfalak fészkelője
a parti fecske és a fokozottan védett gyurgyalag. 

Az erdős foltok szegélyében gyakran találkozhatunk a farkasalmalepkével, a nyuszttal vagy 
a mindenki által ismert mókussal. 

A terület részben mesterségesen kialakult, vizes élőhelyein szintén gazdag élővilág található. 
A gyakran csak időszakos vízállásokban a kétfoltos szitakötő mellett a vöröshasú unka, a leveli-
béka, a zöld varangy és a barna ásóbéka, illetve a hüllők közül a vízisikló talál szaporodóhelyet.
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Szarvasbogár 
(Lucanus cervus)

Imádkozó sáska 
(Mantis religiosa)

Leveli béka 
(Hyla arborea)

Fekete gólya 
(Ciconia nigra)

Gyurgalag 
(Merops apiaster)

Farkasalmalepke
(Zerynthia polyxena)

Európai mókus  
(Sciurus vulgaris)

Magyar futrinka
(Carabus hungaricus) 

Zodarion zorba
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A Győr környéki katonai használatú területek
természetvédelmi jelentősége
A meszes homokpuszta utolsó, nagyobb kiterjedésű, összefüggő állományai a Győr környéki kato-
nai használatú területeken maradtak fenn. A természetes élőhelyek az egykori előfordulási terület 
mindössze 2-3%-át teszik ki. A fennmaradt természeti értékek megőrzése érdekében a gönyűi 
lőtér 1992-ben része lett a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzetnek, így ma országos jelentőségű vé-
dett természeti területnek minősül. A győrszentiváni gyakorlótér 2004-ben, míg a már hazai vé-
delem alatt álló lőtér 2009-ben került be a Natura 2000 területek közé, a Gönyűi-homokvidék 
(HUFH20009) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület részeként. 

A jövő legfontosabb kérdése, hogy hosszú távon biztosítható-e a természetvédelem és a honvé-
delem együttélése a megmaradt természeti értékekben gazdag területeken. 



A TERMÉSZETI ÉRTÉKEKET VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK 
A térségben fennmaradt homoki élőhelyeket számos, elsősorban a korábbi emberi tevékenység miatt 
jelen lévő probléma veszélyezteti. 

1. KATONAI HASZNÁLAT

A gönyűi területegység részét képező lőtér jelenleg a Magyar Honvédség katonai használatában áll.
A lőteret kiképzési céllal, gyalogsági lövészetek végrehajtására használják. A helyszín korábban kísér-
leti lőtér volt, az elhagyott katonai épületek még megtalálhatók a területen. 
A területet jellemzően használó MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred fő feladata kijelölt tűzalegy-
ségeivel a légierő egyéb erőivel, más katonai szervezetekkel, továbbá a szövetséges erőkkel együtt-
működve, a NATO Integrált Lég- és Rakétavédelmi Rendszerében (NATINAMDS) a kijelölt katonai 
objektumok és kiemelt fontosságú ipari-energetikai létesítmények, valamint a szárazföldi csapatok 

meghatározott csoportosításainak légvédelmi rakéta oltalmazá-
sa. Békeidőszakban a Rakétaezred a gönyüi területen felkészü-
lés céljából időközönként gyalogsági lövészetet folytat. 

A területeken folyó katonai tevékenységeket az alábbi 
csoportokba soroljuk: 

 •  Harcászati gyakorlatok harcjárművek nélkül – imitációs 
eszközök nélkül

 •  Gyalogsági fegyverekkel (pisztoly és gépkarabély) vég-
rehajtott lőgyakorlatok 

 •  Kézigránátdobó gyakorlat 

A területen az egykori 
katonai használatból 
visszamaradt épületek, 
épületmaradványok 
elbontása is szükséges. 

Földsáncrendszerek 
Régi szovjet kísérleti lőtérhez tartozó 

célmozgató műtárgy, amelyeket 
lebontása és kiegyenlítése 

szükséges a rehabilitációhoz.
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2. ÖZÖNNÖVÉNYEK

Kiemelt probléma a szándékosan vagy véletlenül más kontinensekről behurcolt növények terje-
dése. Az özönnövényeknek is hívott fajok agresszív és gyors terjedésük révén, amelyet az emberi 
bolygatás (pl. talajfelszín sérülései, faültetvények) is elősegíthet, elfoglalják és átalakítják a termé-
szetes élőhelyeket. Az eredmény általában egy fajszegény közösség, amely akár humán egész-
ségügyi problémát is jelenthet (pl. parlagfű). A Győr környéki homokterületeken elsősorban az 
ültetvényekről kiszabadult akác, a településfásításoknál alkalmazott bálványfa, a gazdasági céllal 
betelepített selyemkóró és a dísznövényként ültetett magas aranyvessző okoz problémát, de jelen 
van a keskenylevelű ezüstfa, a kései meggy vagy a nyugati ostorfa is. 
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Selyemkóróval és akáccal erősen fertőzött terület.

Ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) Bálványfa gyökérsarjak.

A selyemkóró a térség legveszélyesebb 
lágyszárú özönfaja, amely terjedési bázi-
sát a rossz természetességi állapotú gye-
pek, törmeléklerakók, roncsterületek je-
lentik, de sok helyen a tuskózásos, teljes 
talaj előkészítéses erdőfelújítások vagy 
erdőtelepítések révén jelent meg.

Aranyvesszővel fertőzött árvalányhajas gyep. 11



3. ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁS

Minden település környékén nagy problémát jelent az 
illegális hulladéklerakás. Így a lőtér területén is szá-
mos helyen, nagy mennyiségben van jelen elsősorban 
építési törmelék (beton, tégla, pala), autógumi és ház-
tartási gépek. Az illegális hulladéklerakók a környezet-
védelmi problémákon (pl. kimosódó káros anyagok) és 
a közvetlen élőhelypusztuláson kívül ideális helyszínt 
jelenteknek az özönnövények megtelepedéséhez is. 

Az illegális hulladéklerakás nemcsak a szemet zavarja, 
de a nagy kiterjedésű hulladéklerakások alatt a nö-
vények elpusztulnak, továbbá a hulladék gyakran ve-
szélyes anyagokat (pl. azbeszt, vegyszerek) tartalmaz, 
amelyek a talajvízbe kerülve a környező települések 
ivóvízellátását veszélyeztethetik.

4. EGYÉB TÉNYEZŐK

A projekt keretében kezelhető problémákon 
túl számos további tényező, így a túltartott 
vadállomány, az illegálisan végzett techni-
kai sportok vagy a klíma változás is veszé-
lyezteti a homoki élőhelyeket.
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Technikai sportok (motorcross) által 
károsított homoki gyep.

Vaddisznók által
károsított terület.

12



HONVÉDELEM ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
A KISALFÖLDI HOMOKPUSZTA LIFE+ PROJEKT
A projekt célja a kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek természetvédelmi célú 
helyreállítása és megőrzése. Az ezt szolgáló intézkedések egy része végrehajtható a területen folyó 
gazdálkodás keretei között (pl. tájidegen fafajú erdők cseréje), de számos probléma (pl. özönnövények 
nagy területen történő irtása, elhagyott épületek bontása) csak egy átfogó természetvédelmi célú 
rekonstrukció keretében oldható meg. 

Ennek megoldására Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatalának jogelődje, a Fertő-
Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. és az Aquaprofi t Zrt. partnerségében 
létrejött konzorcium pályázatot adott be „Kiemelt fontosságú Pannon homoki élőhelyek helyreállítása és 
megőrzése katonai használatú területeken a Kisalföld térségében” címmel a LIFE+ program keretében. 

A projekt célja az Európai Unió környezetvédelmi politikájának integrálása a hazai honvédelmi feladatok 
gyakorlatába és a Natura 2000 hálózat fejlesztése, ezen belül a Győr környékén található és a 92/43/EGK 
Élőhelyvédelmi Irányelvben kiemelt jelentőségűként szereplő meszes homokpuszta élőhelyek helyreállítása 
és megőrzése, illetve az itt élő, elsősorban speciális homoki fajok élőhelyi körülményeinek javítása. 

Természetvédelmi célkitűzések: 
• A területen élő védett fajok ökológiai igényeinek biztosítása.

• A természetes élővilágot veszélyeztető, nem őshonos özönfajok visszaszorítása. 

• Természetközeli erdőgazdálkodás előtérbe helyezése.

• A meglévő természetközeli erdőállományok fenntartása.

• Faültevények átalakítása természetszerű erdővé vagy gyeppé.

• Az erdők biológiai sokféleségének fenntartása, a tájidegen fafajok visszaszorítása.

• A természetes domborzat helyreállítása (homokbuckák, buckaközi mélyedések kialakítása).

• Az illegális hulladéklerakók felszámolása, a további lerakás megelőzése.

• Használaton kívüli katonai objektumok felszámolása (épületek, betontömbök stb.).

Projekt terület.PrP o
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A PROJEKT KERETÉBEN VÉGREHAJTOTT AKCIÓK

INVAZÍV NÖVÉNYEK ELTÁVOLÍTÁSA

A Kisalföldi Homokpuszta projekt keretében a kezelt területekről kémiai és mechanikai beavatkozások-
kal igyekeznek az előforduló, természet védelmi problémát okozó özönnövényeket (pl. Robinia pseudo-
acacia, Solidago gigantea, Alianthus altissima, Asclepias syria-
ca) teljes mértékben eltávolítani, illetve visszaszorítani. 

Özönnövények eltávolítása injektálással. 

AZ ÖSSZEGYŰLT HOLT SZERVES ANYAG ELTÁVOLÍTÁSA 

Régen a természetes eredetű tüzek és a nagytestű állatok legelése folyamatosan biztosította a homok-
puszta megújulását. A katonai használat alatt keletkezett nagy kiterjedésű tüzek is hasonló célt szolgáltak. 
A katonai aktivitás 1989 után bekövetkező csökkenését követően a tüzek nagyon megritkultak és a le-
geltetés sem indult el a területen. A használat nélkül sok helyen vastag fűavar alakult ki, amely nem teszi 
lehetővé a nyílt felszíneket igénylő fajok jelenlétét, illetve jelentős tápanyag-feldúsulást és humuszosodást 
okoz, ami a növényzet átalakulását vonja maga után. Ezért a szerves anyag eltávolítása szükségessé vált, 
ez a projekt keretében égetéssel történik (maximum 1-2 hektáron mozaikosan, összesen 50 ha területen), 
a szükséges engedélyek beszerzése után, a téli szezonban, betartva az összes ide vonatkozó Európai Uni-
ós irányelvet (pl. Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve a környezeti levegő minőségéről 
és a tisztább levegőt Európának elnevezésű programról).

Akác eltávolítása kenéssel.

A szerves anyag eltávolítása égetéssel.
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A TERMÉSZETES DOMBORZAT ÉS NÖVÉNYZET REKONSTRUKCIÓJA

Az akció keretében a mesterséges felszíni alakzatokat (régi 
katonai épületek, lövészárkok) eltávolítják, a természetes dom-
borzathoz hasonlóra formálják. A földmunkákat a meglévő 
kicsi, de értékes gyepfragmentumok megőrzésével végzik el.
A domborzat kialakítását a nyílt homokfelszín gyepesítése kö-
veti, amelyet jelentős részben helyben gyűjtött fűmaggal végez-
nek. A mesterséges gyepesítés biztosítja egy semleges gyepváz 
kialakulását, ami gyorsítja a természetes visszagyepesedést és 
megakadályozza a gyomfajok tömeges megjelenését. 

AZ ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK MEGSZÜNTETÉSE ÉS A HULLADÉK ELTÁVOLÍTÁSA 

A projekt keretében felszámolásra kerülnek az illegális hulladéklerakók (törmelék, elektronikus hulla-
dék, gumik, műanyagok, azbeszt, stb.), összegyűjtik a katonai használat után visszamaradt betonele-
meket és elbontják a használaton kívüli katonai épületeket. A kialakuló nyílt homokfelszíneket részben 
mesterségesen visszagyepesítik, de a kisebb foltokon a folyamat természetesen is végbemegy a kör-
nyező jó gyepekből beszóródó magok segítségével.

Katonai épületek elbontása. 

AAAAA
kkkk
bbbb
kkkk
AAAAAA
vv
nnn
kkk
mKatonai földsáncrendszer kiegyenlítése. 

A rekonstrukció közben előkerülő lövedékek 
összegyűjtésre és megsemmisítésre kerülnek 

a hatósági szabályozásoknak megfelelően. 

A felszámolásra került illegális hulladékok szelektálásra, majd elszállításra kerülnek. 

15



OKTATÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

A projekt keretében nagy hangsúlyt fektetünk a helyben 
lakók és a területet használó katonai személyzet tájé-
koztatására is, hiszen az itt élők többsége nem tudja, 
hogy milyen gazdag természeti örökség közelében la-
kik. A környezetvédelem és a honvédelem feladatainak 
összehangolása érdekében pedig a területet használó 
katonai személyzet a kiképzés keretében több alkalom-
mal is természetvédelmi oktatásban részesül.

A projekt megvalósítása során – egyéb kommunikációs 
tevékenységek mellett – 3 lakossági fórum, 3 sajtótájé-
koztató megtartására kerül sor az érintettek és a lakos-
ság tájékoztatása céljából. A szakmai közönség infor-
málására 1 nemzetközi konferencia és 1 szeminárium 
keretében tervezzük a tapasztalatok átadását.

A Fertő-Hanság Nemzeti Park és a Magyar Honvédség 
folyamatosan egyeztet a terület használatával kapcso-
latban. A Nemzeti Park szakemberei több alkalommal is 
tartanak természetvédelmi oktatást  a területet haszná-
ló katonák, valamint a vezetői állomány számára. 

MONITORING

Az élőhelyek helyreállítása soha nem egyirányú és biztosan célt érő tevékenység, így kiemelt feladat 
az intézkedések eredményességének és az élővilágra gyakorolt hatások ellenőrzése, folyamatos fi gye-
lemmel kísérése, amelyet a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei és az egyes élőlény-
csoportok specialistái végeznek. A monitorozás eredményei alapján az előzetesen tervezett helyreállító 
tevékenységeket rendszeresen felülvizsgálják és szükség esetén módosítanak a terveken. 
A monitoring célja tehát a Kisalföldi Homokpuszta LIFE+ pályázat keretében végzett beavatkozások 
eredményességének vizsgálata és visszajelzés a tényleges helyreállítási tevékenységet végző szerve-
zetek felé. 

Fontosabb célkitűzések:
•  A jelölő élőhelytípusok kiterjedésének és állapotának nyomon követése

•  Az indikátor fajok és taxonok állományváltozásának nyomon követése (prioritás és indikátor 
növényfajok; fészkelő madárfajok; lepke-, kételtű- és hüllő fauna, talajfelszíni ízeltlábúak és 
egyenesszárnyúak)

•  A beavatkozások következtében kialakuló nyílt homokfelszínek szukcessziójának vizsgálata

•  Know-how kidolgozása a területen előforduló fontosabb özönnövények irtására és publikálása 
a nagyközönség felé

•  A projekt eredményei tudományos szaklapokban történő publikálása.

Katonai személyzet oktatása.

Sajtótájékoztató.
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EGYÜTT A KISALFÖLDI HOMOKPUSZTÁÉRT!

Kedves Természetbarátok!

Környezettudatos magatartással, példamutató módon Önök is elősegíthetik a természeti környezetünk 
megóvását. Csatlakozzanak programunkhoz, és védjük meg együtt a Győr környéki homokpuszta nö-
vény- és állatvilágát! Közösen képesek vagyunk megőrizni az itteni természet csodálatos sokszínűsé-
gét a jövő nemzedékek számára is. 

A minél szélesebb körű együttműködés kialakítása érdekében kérjük, látogassanak el weboldalunkra 
vagy facebook oldalunkra:

www.kisalfoldilife.hu

www.facebook.com/Kisalfoldilife 

A projekt honlapján hírlevelünkre is feliratkozhatnak, amelynek segítségével folyamatosan fi gyelemmel 
kísérhetik a projekt keretein belül végzett munkálatok előrehaladását. 

Kérjük, látogassanak el együttműködő partnereink honlapjára is:

Szentiváni Madárbaráti Kör: www. szemakor.mindenkilapja.hu

Refl ex Környezetvédő Egyesület: www.refl ex.gyor.hu
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LIFE + program (2007-2013)
A LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) az Európai Unió környe-
zetvédelmi politikáját támogató pénzügyi eszköz, amelyet 1992-ben hoztak 
létre.

A LIFE program 2007-től részben átalakult, és 2013-ig LIFE+ program néven folytatódik. A 2007-2013-
as időszakban a LIFE+ támogatási rendszer keretében a 27 tagállam részére összesen 2.143 millió 
eurót lehet a LIFE+ rendeletben meghatározott célokra fordítani. Ennek az összegnek a 78%-ából az 
Európai Bizottság projekteket támogat, míg a fennmaradó 22%-ot egyéb célokra fordítja.

A LIFE+ program három területe: „Természet és Biodiverzitás”, „Környezetvédelmi Politika és Irányítás” 
és „Információ és Kommunikáció”.

A „Természet és Biodiverzitás” területei az alábbiak:

LIFE+ „Természet”: célja a madárvédelmi irányelv és az élőhelyvédelmi irányelv (azaz a 2009/147/EK 
és a 92/43/EGK irányelv)) végrehajtásának, különösen a Natura 2000 hálózat megvalósításának előse-
gítése. A demonstrációs vagy ún. legjobb gyakorlat projektek támogathatók.

LIFE+ „Biodiverzitás”: az Európai Bizottság „Biológiai sokféleség csökkenésének megállítása 2010-
ig – és azon túl”, valamint „A biológiai sokféleséggel kapcsolatos lehetséges uniós koncepciók es 
célkitűzések a 2010 utáni időszakra” című közleményeiben foglalt célkitűzések megvalósításának elő-
segítése. 

A Kisalföldi Homokpuszta LIFE+ projekt a “Természet” alprogram támogatását nyerte el.

Natura 2000
Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai 
ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, 
vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sok-
féleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenn-
tartásához, illetve helyreállításához. 

Hazánk csatlakozásával az EU eddigi területén található 6 biogeográfi ai régió kiegészült a pannon 
régióval, amely legnagyobb részt Magyarország területén található. A pannon biogeográfi ai régióban 
számos olyan faj és élőhelytípus található, amely az unió területén nem fordul elő. Ilyen a pannon régi-
óra jellemző élőhelyek a pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők, a pannon löszgyepek és homoki 
gyepek, a fás élőhelyek közül a pannon gyertyános tölgyesek és pannon homoki borókás-nyárasok. 
Magyarország területének közel 21%-a Natura 2000 terület.
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Kapcsolat:
www.kisalfoldilife.hu
admin@kisalfoldilife.hu
sajto@kisalfoldilife.hu

Összeállította: 
Aquaprofi t Zrt. 
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Budapesti Erdőgazdaság Zrt. 
2013.

Fotókat készítette:
Takács Gábor, Pellinger Attila, 
Kovács Péter, Szabadfalvi András és Dankovics Róbert
(Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság) 
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„Nézz mélyen, mélyen a természetbe; és mindent jobban meg fogsz érteni.”
(Albert Einstein)
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