Bevezetõ

„Ha majd kivágjátok az összes fát,
Kifogjátok az összes halat,
és megmérgezitek az összes folyót,
Rá fogtok jönni arra,
hogy a pénz nem ehetõ.”
(indián mondás)

A biológiai sokféleség megõrzése, a hazai tájak védelme érdekében
kiemelt feladat a természeti rendszerek körültekintõbb, a terhelhetõséget meg nem haladó használata.
A köztudatban élõ elképzelésekkel ellentétben – azonban a hazai
termé-szetvédelem által elismerten – az elmúlt néhány évben bebizonyosodott, hogy a katonák által évtizedek óta használt gyakorlótereken olyan természeti értékek vannak, melyek sok esetben felülmúlják a civil szféra által kezelt hasonló területeken lévõ élõvilágot,
melyhez a lõ- és gyakorlóterek zártsága, a zonalitást figyelembe vevõ
használati rend is hozzájárult.
Ezt a tényt dokumentáltan alátámasztják a NATURA 2000 Európai
Unió Ökológiai Hálózat magyarországi uniós védelemre érdemes
területeinek kijelölése során végzett azon felmérések is, amelyek a természeti értékeket vették számba a fontosabb lõ- és gyakorlótereken.
A Magyar Honvédség magáénak érzi annak a kulcskérdésnek a
megválaszolását, miként lehet a jelen nemzedéknek szükségleteit úgy
kielégíteni, hogy a jövõ generációt ne fosszuk meg a természettel való
harmonikus együttélés lehetõségétõl, és ne érje visszafordíthatatlan
károsodás mindannyiunk környezeti-természeti örökségét.

A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség arra törekszik, hogy
a kiképzés, a gyakorlatok, és egyéb, a honvédelemmel összefüggõ
feladatok végrehajtása során a környezet védelmére is figyelmet fordítson. A hon védelme nem jelentheti a környezet rombolását.
A környezetvédelmi problémák kezelésére 1994-tõl fokozott figyelmet
fordít a honvédelmi tárca vezetése annak érdekében, hogy
megteremtse azt a feltételrendszert, amellyel a katonai tevékenységgel összefüggõ környezetvédelem terén a lehetõ legjobb
színvonal érhetõ el. A NATO/EU-tagságunk óta a Magyar
Honvédségnek szigorú környezetvédelmi szabályoknak is meg kell
felelnie.
A Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési idõszakára
vonatkozó tematikus alprogramok közül kiemelt figyelmet érdemel a
biológiai és táji sokféleség megõrzése. Ez nem más, mint a Magyar
Honvédség lõ- és gyakorlóterein lévõ természeti értékek megõrzésével kapcsolatos feladatrendszer megvalósítása.

Csák Gábor mk. dandártábornok
vezérigazgató
Honvédelmi Minisztérium
Infrastrukturális Ügynökség

Katonai használat

Erdészeti tevékenység

A várpalotai lõ- és gyakorlótér feladata, hogy biztosítsa a lõtérre érkezõ
hazai és térítés ellenében külföldi csapatok kiképzési feladatainak, a
gyakorlatok, a lövészetek kiszolgálását, az arra való felkészülést és a
végrehajtást. A várpalotai lõ- és gyakorlótér a XX. század elejétõl látja
el jelenlegi funkcióját. 1905-ben Hajmáskéren hozták létre a Közös
Hadseregbeli Tüzérségi Lövõiskolát, valamint a Várpalotán és InotaHajagospusztán mûködõ Gyalogsági Lövõiskola katonai szervezeteit.
1913-ban alakult meg Várpalotán a Magyar Királyi Honvéd Csapat
Gyakorlótér Parancsnoksága. A II.
világháborút követõen 1949. március 16-án alakult
meg
a
tüzér
szakemberek képzésével és továbbképzésével foglalkozó Honvéd
Tüzér
Kiképzõ
Tábor, amely a lõés gyakorlóteret üzemeltetõ, 1992-ben megalakult, a Központi Gyakorló- és Lõtérparancsnokság, majd a 2004-ben létrehozott Magyar
Honvédség Bakony Harckiképzõ Központ jogelõdjének tekinthetõ. A
Várpalotai Gyakorló- és Lõtér a Magyar Honvédség és a külföldi
fegyveres erõk repülõ- és helikopter-, valamint szárazföldi csapatai
különbözõ méretû és szintû haderõnemi, összfegyvernemi és harcászati gyakorlatainak, békefenntartó, valamint parancsnoki és törzsvezetési
gyakorlatainak éleslövészettel vagy anélkül történõ végrehajtására
létrehozott, három részre tagolt terület. A „0” ponti lõtérbázisból, a
Kõrös-hegyi gyakorló- és lõtérbõl, valamint a gyulafirátóti gyakorlótérbõl álló Hajmáskéri gyakorló- és lõtér alkalmas különbözõ harcászati
gyakorlatok, manõverek és mozzanatok levezetésére éleslövészet
nélkül, valamint különbözõ fegyvernemek és szakcsapatok harcászati
begyakorlására, ellenõrzõ tûzvezetés végrehajtására éleslövészettel.
Ezek a területek rendelkeznek a gyakorlatra ide érkezõ személyi
állomány és haditechnikai eszközök elhelyezésére szolgáló táborokkal,
az Angol táborral és a Határerdõ táborral. A hajmáskéri kiképzési
bázistól keletre elhelyezkedõ bakonykúti gyakorló- és lõtér alkalmas
éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlatok levezetésére, bázislövészetek végrehajtására éleslõszerrel, egyéni, csoportos és köteléklõgyakorlatok végrehajtására, különbözõ harcászati, békefenntartó
gyakorlatok végrehajtására, helikopteregységek harcászati gyakorlatainak végrehajtására éleslövészet nélkül, valamint bombavetésre
rajköteléknél nem nagyobb kötelékben.

A XIX. század végétõl a terület fokozott katonai igénybevétele miatt a
Honvéd Kincstár Erdõgondnoksága mûködik, melynek feladata a lõ- és
gyakorlóterek kezelése,
a laktanyák tûzifával
való ellátása, a fa
alkatrészek biztosítása
hadi
szekerekhez,
ágyúkhoz,
lõszeres
ládákhoz, valamint a
huszárok és a hadi lovak karámjaihoz, istállók
berendezéséhez.
A
honvédkincstári (állami)
erdõgazdálkodásnak
Magyarországon több
mint 100 éves történelmi
hagyományai
vannak.
A Bakony ezen területén a HM VERGA Zrt. gazdálkodik. Feladata, hogy
a területen szakszerûen megszervezze, irányítsa és végezze az erdõ-, vadés mezõgazdasági munkákat. Gondoskodnia kell a meglévõ erdõállományok és fásítások fenntartásáról, új erdõk és fásítások létesítésérõl.
Az erdõfelújítás a lõtér területein természetes úton, magról történik. A
gondos, kíméletes fakitermelés ellenére is szükséges az újulat
kiegészítése, pótlása. A folyamatos emberi beavatkozással olyan erdõk
létrehozása a feladat, amely az adott természeti környezetben az
ember igényeinek (elsõdleges rendeltetésnek) leginkább megfelel.
A terület a mészkõ, dolomit alapkõzet, ill. az alapkõzeteken lévõ
vékony fedõréteg miatt vízhiányos. Élõvíz-folyás, amelyben egész
évben folyamatosan van víz, nem található. Az erdõkben jelentõs vadállomány (szarvas, õz, vaddisznó, muflon stb.) él, amelyek számára a víz
biztosítása alapvetõen fontos. A HM VERGA Zrt. a víz biztosítása
ügyében 1993. év óta jelentõs erõfeszítéseket tesz. Az általa végzett és
a jövõben is tervezett vízgazdálkodási munkák, közvetlen céljukon túl,
a vizes élõhelyek teremtéseivel a mikroklíma befolyásolásával kedvezõ
hatást gyakorolnak az erdõállományra, csökkentik a lefolyó vizek
kárait, tájképileg kedvezõ benyomást adnak vízfelületeikkel.
A vadászható állatfajok Magyarország megújuló természeti erõforrásainak
pótolhatatlan részét képezik. Esztétikai, tudományos, kulturális, gazdasági és genetikai értékek hordozói, s ezért mint nemzeti kincset természetes állapotban a jövõ nemzedékek számára is meg kell õrizni. A
Részvénytársaság a lõtér területén olyan vadgazdálkodási tevékenységet
folytat, ahol tudatos szakmai munkával az élõhelyek tervszerû karbantartásával biztosítja a nagyvadállomány trófeaminõségének javítását.

Természetvédelmi célkitûzéseink

Az erdészi hivatás lehetõséget ad, hogy megismertessük gyermekeinket az
erdõvel és az ott folyó munkákkal. Ennek érdekében tanösvényeket hoztunk, hozunk létre, pihenõerdõket alakítunk ki, a természetjárókkal
közösen túraútvonalakat jelölünk ki. Az önkormányzatokkal közösen
szánkó- és sípályákat üzemeltetünk. Ahol pedig a lehetõségek megengedik
kilátókat, gyermekjátszóteret, esõbeállókat, tûzrakó helyeket építünk.

• A Keleti-Bakonyra jellemzõ dolomitvegetáció, erdõvegetáció és a
füves területek (legelõk) természeti és táji értékeinek hosszú távú
fennmaradásának biztosítása.
• A területen élõ védett fajok ökológiai igényeinek biztosítása.
• A meglévõ jó állapotú dolomitvegetáció eredeti állapotban való
megtartása.
• A degradált dolomitgyepek és elegyes karszterdõk további degradálódásának megakadályozása, a degradálás okainak megszüntetése.
• A meglévõ természetközeli erdõállományok fenntartása.
• Az erdõk biológiai sokféleségének fenntartása, a tájidegen fafajok
visszaszorítása.
• A gyepek biológiai sokféleségének fenntartása, növelése,
• A degradált és cserjésedõ gyepek rendszeres kezelése, legeltetése.
• A természetes élõvilágot veszélyeztetõ idegen, invazív fajok és nem
õshonos gyomfajok visszaszorítása.
• Tájképi értékek, mozaikos tájszerkezet fenntartása.
• Nemzetközi, vagy országos természetvédelmi szempontból jelentõs fajok védelmének kidolgozása.
• Illegális szeméttelepek felszámolása.

Honvédelmi-természetvédelmi szakkezelési feladatok

Tisztelt Olvasó!

A honvédelmi tárca által 2004. évben a NATURA 2000 területek
kijelölése kapcsán lefolytatott egyeztetõ tárgyalások elindították azt az
együttmûködési folyamatot, amelynek keretén belül lehetõség nyílt
természetvédelmi kezelési tervek elkészítésére, szakmai
egyeztetésére a területileg illetékes nemzeti park igazgatóságokkal.
A kezelési tervek elkészítésének célja, a HM-vagyonkezelésû
területeken a természetvédelmi és a katonai használat optimális összehangolásának megteremtése, továbbá – a NATURA 2000 területeken
fellelhetõ természeti értékek megóvása érdekében – a kistérségi
ökológiai hálózat egységes kezelési elvek szerinti fenntartása.
A katonai használatú területeken a természetes élõhelytípusok és fajok
élõhelyeinek hosszú távú fennmaradása érdekében nem csak a hazai
természetvédelmi gyakorlat eredményeit használjuk fel, hanem az EU
védelmi szervezetek részvételével megtartott nemzetközi fórumokon
szervezett ismeretek beépítésével tervezzük biztosítani a terepen
végrehajtott katonai kiképzések „természetbarát” megvalósítását.
Mindezek a nemzeti park igazgatóságok által szakmai szempontból
felülvizsgált és elfogadott természetvédelmi kezelési tervek képezik a
közeljövõben a honvédelmi miniszter és a környezetvédelmi és vízügyi
miniszter között megkötendõ egyedi Területhasználati Megállapodások
alapját, mely dokumentumok rögzítik a szakkezelési feladatokat és
végrehajtásuk módját.

A Kelet-Bakony természeti értékei, ezek megõrzése érdekében végzett
kezelési, erdõ- és vadgazdálkodási feladatok és a katonai tevékenység jól
megfér egymás mellett. A több évtizedes katonai használat mellett olyan
növény- és állatfajok maradtak a területen, amelyek bizonyítják, hogy a
különbözõ lövészetek, gyakorlatok végrehajtását a természeti terület
megóvásával, a biológiai sokféleség fenntartásával is meg lehet valósítani.
A Magyar Honvédség lõ- és gyakorlóterein kiemelt figyelmet fordít a
környezet és a természet védelmére, együttmûködve a természetvédelmi hatóságokkal, a gyakorlóterület erdõállományát kezelõ gazdálkodó
szervezettel.
Ezúton is kérjük a Kelet-Bakony területére érkezõ látogatókat,
katonákat, hogy a felsorolt elõírások betartásával, környezettudatos
magatartással, példamutató módon segítsék elõ természeti
környezetünk megóvását. Így meg tudjuk õrizni a növény- és állatvilág
sokszínûségét a jövõ nemzedékek számára, és akkor a területen –
mind nekünk, mind az európai uniós közösség számára – fennmarad a
természeti értékeknek ez az óriási tárháza.
Amennyiben bõvebb és további információkra van szüksége, a
Honvédelmi Minisztérium (http://www.hm.gov.hu), a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság (http://www.bfnpi.hu) és a HM Veszprémi
Erdõgazdaság Zrt. (http://www.verga.hu) szakemberei állnak rendelkezésükre.
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Dolomitos élõhely – reliktumok tárháza

Hazánkban a dolomitnövényzet a Dunántúli-középhegységben kisebb
területeken többnyire pontszerûen fordul elõ, ezért nagy jelentõségû a
Keleti-Bakony területén található, nagy területeken érintetlen és természetes dolomitvegetáció.
A dolomit és a dolomitra jellemzõ tagolt felszín speciális növény- és
állatvilág kialakulását tette lehetõvé. A meredek dolomitlejtõkön és
gerinceken az alapkõzet a hõingadozások hatására állandóan aprózódik
és erõs törmelékesedése megakadályozza a terület erdõsödését, így
hosszú idõn keresztül megmaradnak a gyepes élõhelyek. Ezen
területek hazánk valódi õsgyepjei.
A dolomit domborzatában:
a
kisebb-nagyobb
völgyek, az éles
ge-rincek, a meredek lejtõjû kúpok változatos
mikroklimatikus
viszonyokat eredményeznek, ami
szûk
területen
belül
ellentétes igényû fajok
együtteseinek kialakulását teszi lehetõvé. Így fordulhat elõ egy társulásban (sziklai bükkös) az atlantikus
bükk és a szubmediterrán virágos kõris.
A területen az itt fellelhetõ talajféleségek tekintetében fõként redzinák
találhatók. A redzinák más néven kõzet hatású talajok elnevezése onnan
ered, hogy az alapkõzet oly mértékben a felszín közelében van, hogy
onnan gyakran ki is bukkan. Ez az állapot erõsen rányomja bélyegét a talajképzõdési folyamatokra. Így a redzinák általában sekély termõrétegûek.
A területen állandó jellegû felszíni vízfolyás nem található, elsõsorban a jó vízáteresztõ dolomit és mészkõ miatt. Az állandó jellegû
források is ritkák a területen. A terület vízgyûjtõje a Séd-patak és a
Sárvíz. A bányászat közvetve érinti a területet oly módon, hogy a
környékbeli bauxit és lignit kitermelése miatt lesüllyesztették a
karsztvízszintet. Mivel a bányászat egyre jobban visszaszorult a
térségben, a karsztvízszint emelkedik. A jövõben a lenti víztartó
összletek is telítõdnek, de ennek mértéke és idõbeli lefolyása
egyelõre nem ismeretes.
Növényföldrajzi szempontból a terület egésze a Vespremiense flórajáráshoz tartozik. Növényvilága fajgazdag, jellemzõ itt a dolomitvegetáció,
valamint megtalálhatóak itt a mezõföldi lösznövényzet egyes elemei is.

A dolomit és a dolomitra jellemzõ tagolt felszíneken rendkívül mozaikos
élõhelykomplex alakult ki. Az erdõ az ilyen talajokon és ilyen körülmények
között nehezen kap lábra, a déli lejtõkön a molyhos tölgy és virágos kõris
domi-nálta bokorerdõk, északi kitettségben a sziklai bükkösök a
jellemzõek. Kis kiterjedésûek, de természetvédelmi szempontból rendkívül fontosak a leghûvösebb, északi kitettségû lejtõkön kialakult zárt
dolomitszikla gyepek és elegyes karszterdõk. Mindkét élõhely különleges,
reliktumõrzõ bennszülött társulás. Az erdõfoltokkal változatos
mozaikokat alkotnak a sziklagyepek, valamint a szikla és pusztafüves
lejtõk. A különbözõ mikroklímájú élõhelyek határán olyan maradványfajok
is meghúzódhatnak, amelyek korábbi, a
maitól eltérõ éghaj-latú idõszakok reliktumai. A gyertyános-tölgyesek és a
bükkösök csak a magasabb régiókban,
északias kitettségben vagy völgyaljakban
jellemzõ élõhelyek. Fontosak még a
törmeléklejtõ erdõk és a száraz irtásrét
jellegû gyepek, amelyek fõként a
nyiladékrendszereken és a kisebb tisztásfoltokon találhatók.
A lõterek katonailag intenzívebben
használt részein a degradált gyomos
száraz gyepek, a másodlagos sztyeprétek
a jellemzõ élõhelytipusok. A klimatikus
és a talajtani adottságoknak megfe-lelõen e vidék legnagyobb részén az
egykori természetes növényzet fõként mészkedvelõ tölgyes és karsztbokorerdõ lehetett. A kiterjedt gyepek az emberi megtelepedést kísérõ
erdõirtások nyomán alakultak ki. Fenti hûvösebb klímájú élõhelyekhez
kötõdnek jégkorszaki maradványfajaink is, pl. a cifra kankalin, a havasi
hagyma, a szürke bogáncs, a henye boroszlán.
A terület gazdag a szubmediterrán-balkáni kötõdésû fajokban is. Több
ponton megtalálható a szûznemzéssel szaporodó fûrészlábú szöcske. A
sulyoktáskához kötõdõ sziklai fehérlepkének is szép állományai élnek itt.
A területet egyébként gazdálkodás szempont-jából rossz adottságokkal
rendelkezik, ennek
köszönhetõ, hogy
már a XIX. századtól
katonai gyakorlótérnek használták. A
honvédelmi használat hozzájárult a
terület természeti
értékeinek
fennmaradásához.

Natura 2000 hálózat

Natura 2000 jelölõ fajok és élõhelyek

Hazánk 2004. május 1-jén az EU-tagállamává vált. Az Unió jogi szabályozásának átvétele kötelezettségünk lett. Ennek értelmében a vadon élõ
madarak védelmérõl szóló 79/409/EGK, valamint a természetes élõhelyekrõl és egyes növény és állatfajok védelmérõl szóló 92/43/EGK számú
irányelvek elõírásai szerint hazánknak ki kellett jelölnie a közösségi jelentõségû fajok és élõhelytípusok elterjedése és állománynagysága alapján az
EU Natura 2000 hálózatához tartozó területeket. Az Európai Unió által
létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggõ európai ökológiai hálózat,
amely a közösségi jelentõségû természetes élõhelytípusok, vadon élõ
állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség
megóvását és hozzájárul kedvezõ természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. A csak hazánk területén elõforduló
élõhelytípusok és fajok, az ún. „pannonikumok” esetében különösen nagy
a felelõsségünk abban, hogy a kijelölt területek megfelelõ nagyságúak
legyenek az adott élõhelytípus, illetve faj országos állományának
vonatkozásában. A több száz szakember segítségével kijelölt Natura 2000
területek a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet mellékletében jelentek meg,
míg a Natura 2000 hálózattal érintett földrészletek helyrajzi számos
jegyzéke a 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendeletben. A hazai területek kijelölése az irányelvekben elõírt kritériumok messzemenõ figyelembevételével történt. A kijelölt Natura 2000 területek – a különleges madárvédelmi
területek és a különleges természetmegõrzési területek – mintegy 1,95
millió hektárt tesznek ki, amely az ország területének 21%-a (térképen
világoszöld). A Natura 2000 hálózat részben a védett természeti területek
már meglévõ hálózatára épül (a területek
39%-a; térképen sötétzöld), de eddig még
nem védett területek is
részét képezik. A
Natura 2000 hálózattal
a rezervátumszerû védelem helyett a társadalmi, kulturális, gazdasági és természetvédelmi érdekek öszszehangolására alapozó megóvás kerülhet elõtérbe. A gazdálkodás bizonyos formái a területen
továbbra is folytathatók, amennyiben összeegyeztethetõk a védelemmel.
A hálózat felállításának legnagyobb elõnye, hogy Magyarország természeti
értékei, egy, az eddiginél magasabb szintû, európai uniós jogi védelmet
kapnak, ami nagymértékben támogatja a hazai természetvédelmi
törekvéseket és munkákat, elõsegítve páratlanul gazdag természeti
értékeink hatékonyabb védelmét.

A terület tipikus élõhelyeinek a nyílt és zárt dolomitszikla gyepek (pannon
sziklagyep), a lejtõsztyeppek, a sziklafüves lejtõk és az árvalányhajas
dolomitgyepek (szubpannon sztyeppék), a karsztbokorerdõk és mészkedvelõ tölgyesek (pannon molyhos tölgyesek), a cseres kocsánytalan tölgyesek
(pannon cseres tölgyesek), a szubmontán bükkösök (szubmontán és montán bükkösök) és a gyertyános tölgyesek (pannon gyertyános tölgyesek
Quercus petraeával és Carpinus betulusszal) számítanak. Pontszerûen vagy
kis kiterjedésben találhatóak a rendkívül értékes sziklai bükkösök vagy más
néven elegyes karszterdõk (Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai
bükkösei mészkövön), a törmeléklejtõk és szurdokerdõk (lejtõk és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdõi), valamint a kontinentális sztyeppcserjések és a
melegkedvelõ szubmediterrán cserjések
(szubkontinentális peripannon cserjések).
Ezek az élõhelyek a Keleti-Bakony területén különösen tipikus és természetes
állományok.
A pannon sziklagyepekhez tartozó nyílt
dolomitszikla gyepek karakterfaja a
bennszülött magyar gurgolya és a szintén
endemikus Szent István-szegfû. A fenti
élõhelyhez, valamint az árvalányhajas
dolomitgyepekhez kötõdik a csüngõaraszoló, hazánk és egyben az egész Kárpátmedence sztyeppreliktumainak egyik legfontosabb képviselõje. A területen
megtalálható kiterjedt száraz gyepek nyújtanak otthont és táplálékot a parlagi pityernek is. Az ürge területünk több pontján megtalálható a legeltetett
száraz gyepekben. Az ürgére vadászó kerecsensólyom és parlagi sas megjelenése fõként az ürgeállományok létszámától függ. Hosszú vitorlázó
portyázásai során a hüllõkben gazdag területeket részesíti elõnyben a
kígyászölyv, melynek két párja is fészkel a környék erdeiben. A pannon
molyhos tölgyesek és cseres tölgyesek a leggyakoribb erdei élõhelyek. Az
erdõszegélyekhez és erdei tisztásokhoz kötõdik ritka erdõsztyepp fajunk a
fénylõ zsoltina. A szubmontán és montán bükkösök, valamint sziklai
bükkösök cincérfaunájának
legszebb képviselõje a havasi
cincér. Lárvái a „lábon”
száradt bükkfákban fejlõdnek. Öreg erdõkhöz, odvas
fákhoz kötõdõ faj a fokozottan védett nagyfülû denevér.
Tipikus barlangban telelõ
denevérfaj a területen a kis
patkósdenevér.

Honvédelem és természetvédelem
a Keleti-Bakonyban
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