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A kisalföldi meszes homokpuszta
története és használata
BOZSÓKI ATTILA2 & TAKÁCS GÁBOR3

Abstract
Understanding the present situation and condition of our environmental values often
requires the historical knowledge of prior events and processes. For this reason, it is
important to sum up the land use history of the region, focusing on the key factors that
affected the landscape and its wildlife.
The available historical records and maps of the area clearly indicate a not too intensive
land use up until the 1700’s. Smaller villages were sometimes depopulated or even
abandoned for decades, which also meant a decrease in cultivated or grazed areas.
After the Turkish occupation, however, Győr had changed to a major cultural and
industrial centre, boosting the development of its agglomeration too. The price of this
still ongoing development is that the city consumes its natural environment, with the
surrounding grasslands and forests being converted to industrial and urban zones.
Beginning with the early 1700’s, agricultural use of the land in the region became more
and more intensive, grazing was gradually replaced by arable farming and, from the
1800’s onwards, large areas were forested. As a result, fragments of the original sand
steppe vegetation could survive mainly in military areas only.

Bevezetés
A természeti értékek mai helyzete és a területek állapota sok esetben csak a múltbeli
események ismeretében értékelhető. Különösen igaz ez az olyan fordulatos, történelmi
eseményekben gazdag területekre, mint Győr környéke, amely kisebb-nagyobb
megszakításokkal, de folyamatosan fejlődve érte el mai állapotát, felélve természeti
környezetének nagy részét.
A térség legnagyobb városának, Győrnek és Győr vármegyének a története, fejlődése
számos olyan összefoglaló műben (pl. SZÁVAY 1896, FEHÉR 1874, BORBÍRÓ & VALLÓ 1956)
került már feldolgozásra, amelyekben kitérnek a megye mezőgazdaságára, de a
leírásokban a homokpuszta használatára vonatkozóan csak nagyon kevés tényszerű
adatot közölnek. Az alábbiakban történeti leírások és térképek segítségével foglaljuk
össze a térség területhasználatának történetét, elsősorban a természeti értékek mai
helyzetére hatással lévő eseményeket és folyamatokat kiemelve.
Vizsgálati területünket elsősorban a Győrtől keletre elterülő homokvidékre, a Győr,
Gönyű, Nagyszentjános, Bőny és Győrszentiván által határolt vidékre, különösen a ma
legértékesebbnek tartott katonai használatú részekre korlátozzuk.

2
3

Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred
Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
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A tájhasználatot befolyásoló fontosabb történelmi események és
az érintett települések
A folyók városának is nevezett Győr a Mosoni-Duna, a Rába, a Marcal és a Rábca
folyók találkozásánál fekszik. A település a Rába-torkolati átkelőhelyhez kapcsolódva
alakult ki, amelyhez több irányból futottak össze az utak (SOMFAI 2001). Fekvése miatt a
terület régóta lakott volt. A mai Káptalan-dombot, amely a település ősi magja lehetett,
a régészeti leletek tanúsága szerint többek között illírek, szkíták és kelták is lakták, de
itt létesült Arrabona négyzet alakú római katonai tábora is. A tábortól délkeletre a 2.
századtól kereskedő- és polgárváros is kialakult, a környező területeken – elsősorban az
árvizektől védett dombokon – pedig számos, valószínűleg ideiglenes táborhely
(Andrásvár, Ujmajor) is létezett (UNTI 1976). A római tábor és a körülötte fekvő
polgárváros a 4. században teljesen elpusztult (BORBÍRÓ & VALLÓ 1956), és csak a kora
középkorban alakult ki állandó település. A Duna menti hadi és kereskedelmi útvonalak
mentén is több útállomás és kisebb település volt. A vizsgált területhez tartozó Gönyűn
2009-ben sikerült feltárni az egykori Arrabona és Ad Statuas (Ács-Vaspuszta) közötti
útállomást (BÍRÓ & MOLNÁR 2009).
A honfoglalást és az államalapítást követő évszázadokban alapvetően Győr mint
területi központ, illetve a későbbi Pannonhalma (apátság), mint az egyik legnagyobb
birtokos, határozta meg a térség fejlődését. A középkorban Győr a nyugatról és keletről
érkező hadak egyik legfontosabb célpontja volt, többször szinte teljesen elpusztult.
1241-ben FRIGYES osztrák herceg a várost felégette, a várat lerombolta (MATUSEK 1874).
A várost 1271-ben érő cseh támadások visszaverését követően V. ISTVÁN a város
felvirágoztatása érdekében szabadságjogokat (bíróválasztás, vásártartás) és új
birtokokat adott. A város fejlődése ZSIGMOND idején (1403-ban foglalták el) jelentős
törést szenvedett, kiváltságait nem vették figyelembe (SZÁVAY 1896), miközben Sopron
és Pozsony az országos rendi városok között, Győr csupán mezővárosként szerepelt. III.
FRIGYES 1442-ben foglalta el Győrt, az ide telepített német őrség többször kegyetlen
pusztításokat és rablásokat követett el a városban és környékén.
A törökök 1529-ben foglalták el Győrt, mert LAMBERG KRISTÓF feladta. A város teljesen
leégett, innen ered török neve: Janik Kala, azaz „Égett Város“. Ezután a törökök
elhagyták a várost, és csak 1594-ben foglalták el újra, de négy év múlva, 1598-ban
ADOLF VON SCHWARZENBERG és PÁLFFY MILKÓS visszafoglalta. Ezt követően viszonylag
nyugalmasabb időszak következett. A békés fejlődés lehetővé tette, hogy a 17. század
végére Győr jelentős kereskedelmi központtá válljon. Ebben az időszakban épült ki a ma
műemlékként őrzött barokk Óváros, és alakult ki a részben szintén barokk stílusban
épült Újváros, illetve újra benépesült a mai Nádorváros. Győr 1743-ban kapott ismét
szabad királyi városi címet MÁRIA TERÉZIÁtól. A francia hadak 1809-ben elfoglalták
Győrt és a város védműveinek jelentős részét felrobbantották, de ez inkább segítette a
város fejlődését, hiszen vezetői ráébredtek, hogy a korszerűtlen védművek a várost nem
védik meg, ellenben akadályozzák a fejlődést. Ezt követően a Rába és a Duna felőli falak
kivételével elbontották a városfalakat és megindult a Belváros déli és keleti irányú
terjeszkedése (SZÁVAY 1896). A kiegyezést követően, a 19. század végére Győr jelentős
ipari és kulturális központtá vált. A város mint ipari központ a két világháború során
számottevő veszteségeket szenvedett, de az újjáépítés a helyi összefogás révén gyorsan
ment. A város fejlődése az 1960-as évek után újabb lendület vett, ekkor alakult ki
Adyváros, a József Attila lakótelep és Marcalváros. A gyors növekedés során számos
környező település (pl. 1970-ben Ménfőcsanak, Gyirmót, Győrszentiván) csatlakozott
Győrhöz. Ma a város a térség közigazgatási és ipari központja, de fejlődése a környező
településekre is jelentős hatást gyakorol.
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A Pannonhalmi Főapátság alapítása ISTVÁN király nevéhez kötődik, az 1001-ben kiadott
eredeti alapítólevél ma is megvan. A Szent Márton-kolostornak az alapításkor Győr
környéki birtokai még nem voltak, de a következő kétszáz évben perekkel,
adományokkal, vásárlásokkal számos új birtokkal gyarapodott. Az OROS (UROS) apát
által 1237-ben elrendelt összeírás során Győr vármegyében 25 birtoka volt az
apátságnak, köztük Gönyő (Gönyű) és Hecse (ERDÉLYI 1908). Az apátság fejlődése a
török hódoltságig csaknem töretlen volt, TOLNAI MÁTÉ apátsága idején az apátság
kiemelt helyet kapott a magyarországi bencés monostorok között, és 1514-ben
főapátsággá vált. A török hódoltság alatt a szerzeteseknek többször is el kellett
menekülniük hosszabb-rövidebb időszakokra. A szerzetesi élet a 16. század közepén
gyakorlatilag ki is halt, a Szent Márton-hegyi vár 1598-as visszafoglalása után a
birtokok jövedelmeivel a győri főkapitányok rendelkeztek. Az 1600-as években,
HIMMELREICH GYÖRGY és SAJGÓ BENEDEK főapátsága alatt, az apátság folyamatosan
visszaszerezte birtokait, és az oktatás is megindult. II. JÓZSEF 1786-ban föloszlatta az
egész magyar bencés kongregációt, amelyet 1802-ben I. FERENC császár állított vissza
azzal a feltétellel, hogy a szerzetesek gimnáziumi tanítást vállalnak. A bencés
iskolarendszer zömében a 19. század folyamán alakult ki (Győr, Sopron, Kőszeg, Pápa,
Esztergom, Komárom) (VASSARY 1874).
A kisebb települések közül kiemelkedik Győrszentiván és Gönyű, de mellettük számos,
rövidebb-hosszabb ideig lakott hely (pl. Alap/Olup, Örkény, Hecse, Likócs stb.) ismert a
térségből.
Gönyű – mint a Duna menti útvonalak egyik állomása – már a római időkben is
jelentős település volt. A kora középkorban Gunu vagy Geunu néven ismert település az
1200-as években az apátsághoz (Szent Márton-kolostor) tartozott. A 14. században
HÉDERVÁRI LŐRINC nádor birtoka volt, majd I. FERDINÁND 1535-ben ismét az apátságnak
adományozta. A település Győr ostromakor teljesen elpusztult, visszatelepítése a 17.
század elején történt. Ezt követően az 1800-as évek végéig az ESZTERHÁZY család birtoka
volt. A település lakói elsősorban mezőgazdaságból és a dunai halászatból éltek.

1. ábra: Gönyű részletes térképe 1791-ből (részlet)
Forrás: Magyar Országos Levéltár (S69 N0017)
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Győrszentivánnal kapcsolatos írásos dokumentumokkal csak 1244-től találkozhatunk.
Oklevelekben Szentiván község régi neve „Urukang” volt. 1244-ben SALAMON
pannonhalmi főapát 95 ezüstért megvette Szentiván felét a dunai halászati joggal és a
halfogó tanyával együtt az APOR nemzetiségbeli SÁNDOR feleségétől és fiaitól.
Valószínű, hogy Szentiván ekkor még a Dunához közelebb feküdt. 1404-ben BEREMERCO
LŐRINC a Szentiván és a Duna között (valahol Andrásvár környékén) fekvő Gyód vagy
Gyüdszentpéter pusztát a rajta levő kőtemplommal együtt bizonyos ellenszolgáltatás
fejében az apátságra hagyta. Ezután nem történik említés Szentivánról a török
hódoltságig.
1529-ben a török közeledtének hírére Győr város példáját követve Szentiván lakosai is
elhagyták községüket, az 1531. évi portaösszeírás a falut teljesen lakatlannak mondta,
az 1575. évi összeírás meg sem emlékezett róla (KEREKES & EGYEDY 1929). A török
korban állandó átvonuló helye a seregeknek. 1594-ben a Győrt ostromló török sereg
táborozott a területen. A község 1647-ben nyert új lakosokat, akiket a főapát 1648-ban
hat esztendeig tartó szabadsággal ruházott fel. A községben 1666-ban történt összeírás
alapján 104 fő élt (MOLNÁR 1906). A települést 1683-ban a török sereg teljesen
elpusztította. Az 1690-es években GENCSY EGYED és LENDVAY PLACZID főapátok
gondoskodtak a község újbóli benépesítéséről, részben református horvátokkal, akiknek
utódai elmagyarosodva ma is Szentivánon élnek. Az 1785-ös összeírás során a falu
lakóinak száma már 800 fő, túlnyomó részük horvát, 1801-ben a lakosok száma már
meghaladta az 1500-at (GÓCZÁN 1994).
A településen élők eredetileg földműveléssel foglalkoztak, nagyban űzték a
juhtenyésztést, virágzott a méhészet, és híresek voltak az olajpréselésről is, sőt 1818-tól
folyamatosan tért hódított a szőlőművelés is. A 20. sz. fordulópontja körül – Győr
gyáriparának kiépülésével párhuzamosan – indult meg nagyobb ütemben a falu
fejlődése. Az 1900-as években már a lakosság nagy része gyári munkás, a gyárba járás
nagyon megváltoztatta a község képét. A településen 1904-ben kezdődött meg a
Templom sor (ma Váci Mihály utca) beépítése, nem sokkal később megkezdődött
Kismajornál egy új falurész kiépítése (Szentistvántelep) (UNTI 1976). A falu
terjeszkedése a II. világháborút követően folytatódott, 1228 házhelyet osztottak ki az
igénylők között. Ez a folyamat Győr fejlődésével együtt ma is tart, de a település 1970ben – amikor Győrhöz csatolták – elvesztette önállóságát. A mezőgazdaság a
termelőszövetkezet révén még sokáig jelentős volt, de a lakosság nagy része már nem
ebből élt.
A fentiekből jól kirajzolódik, hogy az 1800-as évekig a térség használata kevésbé volt
intenzív, a kisebb települések gyakran évtizedekre elnéptelenedtek, amivel a
mezőgazdasági jellegű használat is megszűnt. A török hódoltságot követően a
folyamatosan fejlődő Győr kereskedelmi központból ipari és kulturális központtá
alakult, amely magával húzta a környező településeket is. A város fejlődése ma is
töretlen, ez azonban azzal jár, hogy természeti környezetét feléli, a gyepek és erdők
helyén iparterületek, lakóövezetek jönnek létre.

A területhasználat változása
A terület használatáról, a főbb művelési módokról átfogó képet elsősorban a régi
térképekről nyerhetünk, ezek közül kiemelkednek a katonai felmérések térképei (JANKÓ
2007), amelyek napjaink tájtörténeti kutatásainak legfontosabb forrásai.
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Területhasználat a 18. század végén
A 18. század végének területhasználata legjobban az I. katonai felmérés, az ún.
„Josephinische Aufnahme” térképei (2. ábra) alapján rekonstruálható. Ez az első
térképészeti munka, amely a teljes országra kiterjedt, részletes és többé-kevésbé
egységes információtartalommal bír. A térképezés 1763 és 1787 történt, a győri
szelvények 1782 és 1784 között készültek el. A térkép 1 : 28 800 méretaránnyal, de
vetület nélkül készült el, így térinformatikai rendszerekben történő felhasználása csak
korlátozottan lehetséges. A tájtörténeti és természetvédelmi kutatások szempontjából
lényeges, hogy a térkép még a nagy folyószabályozások előtti állapotban ábrázolja az
országot, így lehetőségeket teremt a korabeli táj rekonstruálásához.
Az I. katonai felmérés (1782–1784) a tájat szinte teljesen fátlannak mutatja, legelőket és
nyílt homokfelszíneket, illetve a települések (Szent Iván, Hetse Puszta, Kis Szentjánosi
Puszta, Nagy Szentjánosi Puszta, Őrkön, Gönyű stb.) környékén szántóföldeket ábrázol.
Az egyetlen összefüggő erdő (valószínűleg a mai Haraszt-erdő, 21 ha) Győrszentivántól
északra, illetve a Duna mentén egy keskeny sávban található, de kisebb facsoportok
valószínűleg ezen kívül is előfordultak a területen.
A gyepterületeket ekkor legeltetéssel (valószínűleg juh) hasznosíthatták, amire a
térképen ábrázolt nagyszámú itatókút is utal. A térképről nyert információk
egybecsengenek az egyéb, bár kissé későbbi forrásokból nyert adatokkal: „1809. június
13-ra virradóra Kis-Écsnél voltak a franciák. … Június 15-én megkezdődött Győr ostroma,
mely 22-én a vár megadásával végződött. Rabolnak, fosztogatnak a franciák. Kirabolják
falunkat is. Elhajtanak kétszáz ökröt, száz lovat és szinte megszámlálhatatlan birkát. A
falu lakosai nagy elkeseredésükbe, kihasználva a rendetlen helyzetet, kifosztják a
főapátság hecsei raktárát, elviszik az összes gabonát, kétszázhuszonnyolc öl fát, és több
mint ezer birkát elhajtanak a legelőről.” (GÓCZÁN 1994)
A katonai jellegű használatra is találunk utalást ebből az időszakból: „A mai Likócs
(Szent Vid) területének egy része a szentiváni jobbágyoké volt, a győri katonaság
kibérelte legelőnek, többé vissza sem adta, hanem a főapát minden tiltakozása dacára a
magyar kamara eladta az akkori likócsi tulajdonosnak, a Jáklyn családnak (1746).”
(GÓCZÁN 1994)

Területhasználat a 19. században
A Habsburg Birodalom II. katonai felmérése 1806–1869 között (a győri szelvények 1840ben) készült el és tíz önálló tartományi háromszögelési láncra támaszkodott. A felmérés
vetülete az ún. „Cassini” féle transzverzális négyzetes vetület, a felmérés méretaránya
1 : 28 800. A II. katonai felmérés a nagyobb geodéziai pontosság miatt jobban
használható térinformatikai rendszerekben. A térképanyag legnagyobb problémája,
hogy nagyon hosszú idő alatt készült el, így tartalma már készítése közben elavult. A
munka során végig az ölt használták mértékegységként, miközben egyre több helyen
áttértek a méterrendszerre, és a geodézia műszerei és módszerei is sokat fejlődtek a
térképezési időszak alatt (TIMÁR et al. 2006). A II. katonai felmérést elhúzódása miatt be
sem fejezték, hanem 1869-ben elrendelték a III. katonai felmérést, amely hazánkban
1872–1884 között folyt (a győri szelvények 1880-ban és 1882-ben készültek). A helyszíni
felmérést 1 : 25 000 léptékben végezték el, majd ez képezte az alapot a kisebb
méretarányú térképekhez. A felmérés poliéder vetületű, minden térképszelvény különkülön síkban fekszik. A szelvényeken lévő sarok és háromszögelési pontokat földrajzi
koordinátákkal adták meg, a délkörök számozása Ferro-tól történt (TÍMÁR & MOLNÁR
2007). A győri szelvények egyszínűek, így a szintvonalak, az utak, a vízrajz és a
felszínborítás kategóriái összemosódnak, ami az értelmezést nagyon megnehezíti.
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2. ábra: Az I. katonai felmérés térképe a területről (1782–1784)
Forrás: Hadtörténeti Múzeum – Arcanum Kft.
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3. ábra: A II. katonai felmérés térképe a területről (1840)
Forrás: Hadtörténeti Múzeum – Arcanum Kft.

Rence 1. (2015)

24

A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága

A II. katonai felmérés térképén már megjelenik a Győr–Újszőny(–Kelenföld) vasútvonal,
amelyet 1856-ban adtak át a forgalomnak, illetve viszonylag sűrű úthálózat alakult ki a
településektől távolabb is.
A szántók kiterjedése a II. katonai felmérés (1840) idejére némi növekedést mutat a
vizsgált terület déli részén, elsősorban a Győr-Újszőny vasútvonaltól délre, azonban a
legterméketlenebb területeket továbbra sem próbálták művelni. Összefüggő
szántóterületek alakultak ki Gönyűtől délre, a Győr és Gönyű közötti út mellett, illetve
a Győr, Győrszentiván és Likócs közötti területen. A szántóföldi művelés ebben az
időszakban elsősorban a jobb termőképességű, humuszosabb, de nem vízállásos
részekre terjedt ki.
A térkép sokkal több erdőterületet ábrázol, mint az alig 60 évvel korábban készült I.
katonai felmérés. A Hecsei-erdő (26 ha) és a Győrszentiváni-erdő (Faluerdő, Újerdő, 94,5
ha) területét már zárt erdőként ábrázolták, valamivel kisebb kiterjedéssel, mint
napjainkban. A Bőnyi-erdő területe (424 ha) csaknem megegyezik a mai kiterjedésével,
így nehezen elképzelhető, hogy 60 évvel korábban famentes terület lett volna. Az erdő
közepén sávokban szőlőtelepítéseket jelölnek. Jelentős erdőterületeket (327 ha) jelölt a
térkép Gönyűtől délre Homok-erdő és Gönyűi Kis Erdő néven. Az erdők többsége
telepített akác, illetve fenyő, amelyeket a futóhomok megkötésére és a kopár talajok
javítására ültettek, de helyenként lehettek természetes úton kialakult nyarasok,
tölgyesek és cseresek is.
Az erdősítések a 19. században is folytatódtak, amit az állam jutalmakkal és ingyen
csemete kiosztásával támogatott. Erdősítési jutalomban részesült GRÓF ESTERHÁZY
MÓRICZ uradalma, mely 1897-ben Gönyű határában 111,8 holdat (64,3 ha), 1898-ban
ugyanott 43 holdat (24,7 ha) ültetett be. Az uradalom két elismerő oklevelet, az erdőtiszt
750 korona, az erdőőr pedig 230 korona jutalmat kapott. A folyamatos erdősítések
4
következtében a 20. század elején „a síkvidék homoktalaján álló ákácz-, nyár- és fenyőerdők mintegy 7658.0 k. holdra [4407 ha] rúgnak s ezek – csekély kivétellel – majdnem
mind mesterséges telepítés útján keletkeztek és bennük az ákácz az uralkodó fanem. …
Egyes helyeken a tölgy és cser természetes települései is láthatók, a melyeket egyes
nagyobb birtokosok inkább kegyeletből tartanak fenn; egyébként pedig mindenütt helyet
adtak az ákácznak, mint olyan fanemnek, a mely gyorsan nő, igénytelen, sokfélekép
használható, jeles fizikai tulajdonságú s így leginkább alkalmas a gazdasági szükségletek
kielégítésére.” (VASARY 1908).
A II. katonai felmérés térképén már kiterjedt szőlőművelés jelenik meg, melynek
terjedése elsősorban az 1818-ban kapott „nyolc évi dézsmamentességnek” köszönhető
(GÓCZÁN 1994). A Szentiványi Kis Szöllő, Szentiványi Szőllő (bőnyi Szőlőhegy részeként)
és Gönyűi Szöllő (a mai Dózsa-tag mellett) területét ma is részben szőlők, részben
kiskertek borítják.
A szántóföldek és az erdők terjedése egyértelműen a gyepek rovására történt, amelyek
kiterjedése az I. és a III. katonai felmérés között folyamatosan csökkent. A század első
felében még jelentős volt a megye és az itteni gyepek juhtartása, de a század végére
drasztikusan lecsökkent. LIPPAY (1908) szerint 1870-ben a vármegye területén 127 213
juhot tartottak, amiből 25 év múlva 52 580 darab maradt meg, és ez követően is évről
évre csökkent az állomány. A vizsgált területen ekkor a szentjánospusztai Auspitz-féle
bérgazdaság tartott 4000 juhot, a kisbirtokosságnak az egész vármegye területén nem
volt juhászata. A juhtartás mellett jelentős volt a szarvasmarhatartás is, de szinte
kizárólag a jobb minőségű legelőkön.
4

nem a Pannonhalmi-dombság területéhez tartozó alföldi jellegű területek
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A katonai használatot a III. katonai felmérés térképén (4. ábra) már egyértelműen jelzik
(Militär Schießstätte felirat) a Likócs melletti területen. Az erdők (Hecsei-erdő) tagolt
területén kisebb foltokban szántóföldek is találhatók, az Úsztató-rét területét vízenyős
területként ábrázolták.

4. ábra: A III. katonai felmérés térképének részlete a katonai lőtérrel.
Forrás: Hadtörténeti Múzeum – Arcanum Kft.

Területhasználat a XX. század közepén
A II. világháborút követő területhasználatot a III. katonai felmérés térképeinek 1950–
1951-ben végzett felújításával és helyesbítésével elkészült 1 : 25 000 léptékű Gauss–
Krüger vetületű katonai térképek (5. ábra) segítségével vizsgáltuk. A térképek
helyesbítése légifelvételek és terepi felmérések segítségével történt.
A térség út- és vasúthálózata erre az időszakra teljesen kiépült, a ma létező jelentősebb
utak közül csak az M1-es autópálya és az M19-es gyorsforgalmi út nem létezett. A
települések fejlődése folyamatos, Győr keleti irányban az iparcsatornáig terjeszkedett,
déli irányban már összeépült Győrszabadheggyel. Győrszentiván kiterjedése jelentősen
növekedett, az új beépítések az ősi településmagtól északra és délre helyezkednek el. A
század közepére Gönyű is jelentősen terjeszkedett, gyakorlatilag a mai utcahálózat
magja már ekkorra kialakult.
A szőlőterületek kiterjedése tovább növekedett. A szentiváni „Kis Szőllő” (Kishegy) és a
„Gönyüi Szőllő” mellett számos kisebb-nagyobb területre telepítettek szőlőt. Az új
telepítések közül jelentős a Győrszentivántól keletre kialakult tömb, melynek egy része
ma is megvan. A bőnyi Szőlőhegyen a „Szentiványi Szőllő” (Kecskeméti szőlő,
Nagyhegy) zárt tömbje mellett számos kisebb területű telepítés volt. A szőlők mellett
megjelentek a nagy kiterjedésű gyümölcsösök (~148 ha) a mai 10-es úttól délre, illetve a
bőnyi Szőlőhegy mellett.
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5. ábra: Az 1 : 25 000 léptékű, Gauss–Krüger vetületű katonai térkép a területről (1950–1951)
Forrás: Hadtörténeti Múzeum – Arcanum Kft.
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A mocsaras területek lecsapolása ekkor már javában folyt (a lecsapolást biztosító
Zsombékosi-csatorna már elkészült), de a Kis- és Nagyzsombékos területén még vízjárta
területeket jelez a térkép. A Győrszentivántól nyugatra elterülő Úsztató-rét területén
már szántókat ábrázol a térkép, de csapadékos időjárás esetén valószínűleg ekkor is
belvizes területek lehettek.

6. ábra: A győri lőtér területhasználata az 1950-es években
Forrás: Hadtörténeti Múzeum – Arcanum Kft.

Az erdőtelepítések az 1950-es évekre nagyrészt megtörténtek, az erdővel borított
területek elhelyezkedése és kiterjedése gyakorlatilag megegyezik a napjainkban
ismerttel. A nagyobb erdőtömbök közül a Hecsei-erdő kiterjedése jóval nagyobb volt (82
ha), mint a 2000-es évek elején, az 1960-as években az északi részén épült az új
laktanya. A Hecsei-erdő és a Szentiváni-erdő között helyezkedett el az akkori katonai
lőtér, cserjésedő gyepekkel körülvéve. A szentiváni Kertváros helyén ekkor még
elsősorban szántóföldeket találunk, de a későbbi kiskertes övezet kezdeményei elszórt
házak formájában már megjelennek a település mellett.
A Gönyűi-erdő területén részben erdőket (fenyvesek, akácosok), részben fiatal
telepítéseket találtunk az 1950-es években, de a beékelődő szántóföldek (ezek egy része
ma vadföld) és kisebb gyepek még jól elkülönültek. Érdekes, hogy a Vérvirágos alakja és
kiterjedése gyakorlatilag megegyezik a maival, és nem találtunk arra utaló
dokumentumot, hogy valaha is felszántották vagy erdősítették volna, így
valószínűsíthető, hogy a tisztás ma is az eredeti pusztai növényzet maradványait – pl.
henye boroszlán (Daphne cneorum), homoki nőszirom (Iris arenaria) – őrzi.
A gyepek kiterjedése drasztikusan lecsökkent, gyakorlatilag mindent felszántottak vagy
beerdősítettek, ahol valami értékelhető termés volt várható. A ma legértékesebbnek
tartott gyepek (pl. Segítőház mellett, Gazdák-erdeje tisztásai) már ekkor is gyepek
voltak, míg a mai lőtér kevésbé értékes gyepjeit ekkor még szántották, ami magyarázat
a fajkészletben jelenleg tapasztalható eltérésekre (6. ábra).
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Területhasználat napjainkban
és a megmaradt természeti értékeket veszélyeztető tényezők
A tájat ma egyértelműen a mesterséges élőhelyek uralják, a beépített területek és a
kialakult közlekedési infrasturktúra a megmaradt természetes élőhelyeket gyakorlatilag
elszigeteli egymástól (7. ábra).

7. ábra: Beépített területek és a közlekedési hálózat

Napjainkban összefüggő homoki gyepeket, illetve cserjésedő homoki sztyeppréteket
szinte kizárólag a természetvédelmi oltalom alatt álló területeken találunk. Kisebb, jó
természetességi állapotban megmaradt gyepek találhatók a bőnyi Sínai-hegyen vagy a
bácsai Szitásdombon. Az üde gyepek és mocsarak is megfogyatkoztak, ezek többsége
szintén a természetvédelmi oltalom alatt álló területeken található. Az egykori
Zsombékos területén maradtak meg kisebb gyepes és nádas foltok, de a kiszárítás miatt
magas aranyvessző dominálja e területet. A gyepek hagyományos használata
(legeltetés, kaszálás) szinte teljesen megszűnt a területen. Extenzíven legelő
állatállomány kizárólag a védett győri lőtér területén él (80-100 magyar szürkemarha),
melyekkel a területkezelést végző erdőgazdaság és a nemzeti park a gyepek
fenntartását próbálja biztosítani. A megmaradt gyepeket napjainkban éppen a
használatlanság, illetve az özönnövények terjedése veszélyezteti. A legeltetés
elmaradása vastag fűavar kialakulását és így tápanyagok, illetve humusz
felhalmozódását eredményezi. Az özönnövények közül az ültetvényekről kiszabaduló
akác (Robinia pseudoacacia), a bálványfa (Ailanthus altissima), illetve az agresszíven
terjedő selyemkóró (Asclepias syriaca) jelenti a legnagyobb problémát.
A térség nagyrészt állami tulajdonú erdeiben a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. és a
Budapesti Erdőgazdaság Zrt., illetve a komáromi területeken a Vértesi Erdő- és
Fafeldolgozó Zrt. gazdálkodik, de a természetvédelmi oltalom alatt nem álló területeken
néhány magánerdő is található. A területen elsősorban erdeifenyő- és feketefenyő-,
illetve akácültetvényeket találunk, amelyekben elszórva többfelé lehet találkozni – az
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egykori legelők maradványaiként – többszáz éves kocsányos tölgyekkel. A
fenyvesekben egyre nagyobb problémát okoz a gyökértapló (Heterobasidion annosum)
károsítása. A felritkult fenyvesek alatt sok helyen jó természetességű homoki gyepek
alakultak ki vagy maradtak fenn. A Gönyűi-erdő, a Bőnyi-erdő és az Ácsi-erdő területén
még találunk cser-, kocsányos és kocsánytalan tölgy alkotta erdőket is, s bár ezek
többsége is mesterséges telepítés, de elsősorban az idősebb állományok jól megőrizték
az alföldi gyertyános tölgyesek növényfajait.
A fenyves és akácos ültetvények honos fafajú erdővé alakítása az üzemterveknek
megfelelően történik, a véghasználatokat követően szürke/fehér nyárral, illetve
ritkábban cser- vagy kocsányonyos tölggyel történik a felújítás. A természeteshez
közeli, felnyíló erdők kialakítását nehezítik az erdőkben terjedő fás szárú özönnövények,
így a bálványfa (Ailanthus altissima), az akác (Robinia pseudoacacia), a kései meggy
(Prunus serotina) és a nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) agresszív terjedése. Komoly
problémának tekinthető, hogy az erdőgazdálkodás és a tervezés során nem mindig
veszik figyelembe, hogy a homokpusztai területeken természetes körülmények között
csak nagyon ritkán alakulnak ki zárt erdők, helyettük elsősorban a ligetes állományok a
jellemzők.
Komoly természetvédelmi problémát okoz a területen a vaddisznóállomány, csaknem
minden helyen tapasztalható, hogy a vaddisznó (Sus scrofa) túrásával komoly károkat
okoz a természetes életközösségekben. A vaddisznó túrása általában hozzátartozik a
természetes folyamatokhoz, hiszen a gyepek felnyitásával hozzájárul azok
megújulásához. A túrások azonban egy bizonyos határ felett már károsnak minősülnek,
gyakran megfigyelhető, hogy többhektáros területet érintenek. A nagy kiterjedésű
túrásokon tájidegen fajok – főleg magas aranyvessző (Solidago gigantea), selyemkóró
(Asclepias syriaca) – telepednek meg, amelyek jelenleg és hosszú távon is komoly
problémát okoznak.
A túlzottan magas egyedszámú vaddisznóállomány nemcsak a gyepekben, hanem az
erdőkben – leginkább a tölgyesekben – is komoly károkat okoz. A homokpusztai
területeken egyes fenyvesekben és tölgyesekben a rendszeres túrás miatt gyakorlatilag
nincs újulat. Általánosságban elmondható, hogy az erdők természetes felújításának
egyik legfontosabb akadályozója a túlzott vadlétszám.
Az őz és a gímszarvas állománya csaknem minden területen magasabb az üzemtervben
meghatározott maximális egyedszámnál. Ennek ellenére komolyabb természetvédelmi
problémát a területeken nem okoznak. Az apróvadfajok viszonylag alacsony egyedszámuk miatt természetvédelmi szempontból problémát nem okoznak.

A katonai használat története
A katonai használatra utaló első jelek a 16. század vége felé emelt Andrásvárhoz
(Győrszentiván) kapcsolódnak. A földvárat a győri vár építésének utolsó éveiben
építették a város körüli megfigyelő gyűrű részeként. Nevét valószínűleg a parancsnoki
tisztet 1575–1588 között betöltő ANDREAS TEUFFEL-ről kapta (TOMKA 2002). Az
Andrásvár valószínűleg ún. tarisznyavár lehetett, amely onnan kapta a nevét, hogy az
itt tartózkodó, az ellenség közeledését jelezni hivatott lovas előőrsök háztartást nem
vezettek, az ennivalót tarisznyában vitték magukkal.
A III. katonai felmérés térképein már megjelenik a mai gyakorlótér elődje a Hecsei-erdő
és a Győrszentiváni-erdő közti területen (4. ábra).
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A győri hadiipar
A győri ipar fejlődésében a hadiipar is nagy szerepet játszott. Az Ágyúgyár (9.
( ábra) és a
hozzá tartozó lőtér létesítéséről 1913-ban
ban döntöttek (1913.
(
évi XXII. törvénycikk
ágyugyár felállitásáról).
). A Magyar Ágyugyár Részvénytársaságot a kormány a pilseni
"Skodawerke Aktiengesellschaft" és az esseni "Fried. Krupp Aktiengesellschaft" cégekkel
közösen alapította. Az elkészült ágyúk belövéséhez használt lőtérhez keskeny nyomtávú
vasút került kialakításra, melynek emlékét az ún Kisvasúti út őrzi. Ezen a vasúton
szállították ki a megfigyelést végző személyeket a bunkerekbe („Dëkungok”),
(
melyek
közül öt a mai napig megtalálható a Gönyűi-erdőben.
Gönyűi
A hadiipari termékek
elszállítására tervezték az Iparcsatornát, amelynek létesítését az I. világháború és a
kedvezőtlen gazdasági helyzet sokáig késleltette, csak 1926-ban
1926
fejezték be.
Az 1896-ban alakult Magyar
Waggon és Gépgyár befolyása a gyakorlótéren a cég
történetével szorosan összefügg. A polgári felhasználásra
készülő közúti és vasúti
járművek
fejlesztése
és
gyártása mellett, az I. világháború alatt, de főképp a két
világháború között és a II.
világháború idején meghatározó volt a magyar
hadiiparban a győri vállalat.
A korábban sikeres RÁBAAFI gépkocsicsalád tovább8. ábra: Ágyúgyári összeszerelő csarnok
fejlesztéseként
1939-ben
Forrás: KOVÁCS (2011)
kezdték gyártani a Botond
katonai terepjáró gépkocsit. A repülőgépekkel történő foglalkozás
fogla
1936-ban kezdődött,
amikor műhelyt szerveztek a gyár jobb kihasználtsága érdekébem. 1938-ban
1938
már
repülőgépmotor-műhelyt
műhelyt építettek, majd 1940-ben
1940
megkezdték az önálló
repülőgépgyártást. Az első konstrukció a Levente iskolarepülőgép prototípusa volt, és
még ebben az évben WM–21 Sólyom kétfedelű közelfelderítő és bombázó repülőgépet,
valamint Focke-Wulf Fw-58 Weihe katonai kiképző repülőgépet gyártottak
gyárt
le. A
Messerschmidt repülőgépek (Bf 109 egymotoros vadászgép és a Me 210 kétmotoros
vadászbombázó) gyártását 1942-ben kezdték.. Az új fejlesztésű gép- és harcjárművek,
repülőgépek prototípusainak kipróbálása a gyakorlótéren folyt. A repülőgépek gyártása
miatt egy repülőtér (9. ábra) megépítése is szükségessé vált, amelynek maradványait a
Rába 100000-es
es csarnok megépítése alatt és után,
ut
az 1980-as években bontották el. A
rengeteg beton a környék családi házainak alapjaiba került töltőanyagként. A bontás –
a beton jó minősége miatt – nagy nehézségek árán, erős gépek igénybevételével volt
csak lehetséges.
A II. világháború alatt többszörr érte légitámadás a várost, de főként a hadiüzemeket
hadi
próbálták támadni. A gyár egyes üzemeit és a dolgozókat kitelepítették a környező
községekbe. A gyárak és a város védelme érdekében különböző helyeken légvédelmi
tüzérségi ütegek kerültek felállításra. A laktanya területén belül még ma is
megtalálható egy védett vezetési pont helye, de a lőtér védősávja területén, a
természetes élővilág rehabilitációja kapcsán még mindig lehetett olyan kisebb
dombokat találni, amelyekre a légvédelmi tüzérségi
tüzér
ütegek lövegei voltak felállítva. Az
épített dombokban tégla- és betonmaradványok, vasfedelek, villanyvillany és telefon-
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vezetékek kerültek elő. A gyár egy részének katonai rendeltetése a szocialista érában is
megmaradt, itt készültek a PSzH-k és FUG-ok, melyek kipróbálása továbbra is a
gyakorlótéren és az Iparcsatornán folyt.

9. ábra: A Magyar Waggon és Gépgyár mellett kialakított repülőtér egy 1954-es légifelvételen
Forrás: Hadtörténeti Múzeum (54-248-059)

A II. világháborút követő szovjet alakulatok, laktanyák
A II. világháborút követő évtizedekben Győr szinte megszűnt magyar helyőrségként
funkcionálni. A magyar alakulatok, melyek korábban a város területén öt laktanyában
voltak elhelyezve, nem kerültek vissza a városba. A Frigyes-laktanyában egy szovjet
felderítő-zászlóalj volt, a Vadászlaktanyában és Szabadhegyen egy szovjet lövészezred
került elhelyezésre. Alapvetően ők használták a likócsi gyakorlóteret (győrszentiváni
gyakorlótér) és a szentiváni lőteret (győri lőtér) is az ’50-es és a ’60-as években. A
gyakorlótéren és a lőtéren is folyamatosak voltak a vezetési gyakorlatok különböző gépés harcjárművekkel. A harcászati, szakharcászati gyakorlatok és az alapkiképzések
idején lövészgödrök, lövészárkok, gép- és harcjárművek fedezékei kerültek kiépítésre.
Az 1960-as években felmerült, hogy újból legyen magyar laktanya is a városban. A
tervezés elindítása a ’60-as évek végén, a kivitelezés 1972-ben kezdődött meg, a Magyar
Néphadsereg 18. műszaki zászlóalja végezte el a tereprendezési munkákat. A zászlóalj a
későbbi 5-ös számú vízibázis laktanyát építette meg először, majd innen jártak át a
laktanya területére dolgozni. A GYÁÉV 1972–76 között építette meg az épületeket. Az
új alakulatok 1976-ban vehették birtokba az akkori kor egyik legmodernebb laktanyáját.
A 14. légvédelmi tüzérezred Lentiből (1976), a 18. műszaki utászzászlóalj Vácról (1973), a
74. felderítő század Tatáról (1976), a 78. rádiózavaró század Békéscsabáról (1985)
érkezett. Később a légvédelmi tüzérek átfegyverzésre kerültek légvédelmi rakétaezreddé, a műszakiak ezreddé váltak, a felderítők zászlóaljjá, a rádiózavarók
elektronikaiharc-századdá.
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A gyakorlótér használata
A gyakorlóteret a továbbiakban a magyar és szovjet alakulatok közösen használták.
Általános katonai, harcászati, fegyvernemi szakharcászati, gép- és harcjárművezetési,
műszaki, robbantási, vegyivédelmi, tűzakadály pálya, harckocsik elleni védelmi pálya és
egyéb más gyakorlatok megtartására került sor a gyakorlótéren. A különböző
gyakorlatokhoz, a technikai eszközök elrejtéséhez, álcázásához fedezékek kiépítése vált
szükségessé. A híradás biztosításához állandó és ideiglenes tábori vezetékes híradó
hálózatok kerültek telepítésre. A lövészgödrök, lövészárkok, fedezékek, a kirobbantott,
kiásott technikai eszközök részére kialakított beállók egy része mind a mai napig látszik,
megvan a gyakorlótér megmaradt részein.
A lőtér használata
A győrszentiváni fegyvernemi lőtér két jól elkülöníthető részből állt. Az északi oldalt a
szovjet alakulatok használták a legkülönfélébb – főként lövész alakulatoknál
rendszeresített – egyéni és kollektív fegyverekkel. Ezenkívül harckocsival is
gyakorlatoztak és lőttek, de a harcjármű ágyújával csak betétcsővel vagy a
párhuzamosított géppuskával. A lőtér fejlett gépészettel, célmozgató berendezésekkel,
harckocsi „ringató”-val került felszerelésre. Jelentős mennyiségű RPG–7 páncélelhárító
rakéta került felhasználásra.
A déli területet a magyar alakulatok használták és használják a mai napig. Ezen a
lőtéren a korábban taglalt – a Magyar Néphadseregben, később Magyar Honvédségben
rendszeresített – lőfegyverekkel kerültek a lövészetek és a kézigránátdobó-gyakorlatok
megtartásra. A likócsi laktanyában elhelyezett alakulatokon kívül Pápáról jártak még
katonák a lőtérre, rajtuk kívül még munkásőrök, rendőrök, határőrök és
büntetésvégrehajtók használták a lőteret. Miután a honvédség létszáma az elmúlt két
évtizedben csökkent, valamint a korábban említett szervezetek egy része is megszűnt, a
lőtér leterheltsége jelentősen kisebb lett. A terület még most is egyfajta „védettséget
élvez”, hiszen veszélyes terület, és ezért kevesebb civil „látogató” keresi fel.
A honvédségi területek használata napjainkban
A lő- és gyakorlóteret ma elsősorban a MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred,
illetve a Magyar Honvédség egyéb alakulatai és – együttműködési megállapodás
keretén belül – más fegyveres szervek használják. A terület alkalmas különböző méretű,
szintű, haderőnemi, fegyvernemi és szakharcászati, parancsnoki és törzsvezetési,
harcászati gyakorlatok, gyakorlások levezetésére, egyéni és kötelék lőgyakorlatok,
valamint robbantási feladatok végrehajtására.
A Magyar Honvédség alapvető törekvése, hogy katonai feladataikat ökológiai lábnyom
minimalizálásával végezzék csapataik nemzeti és nemzetközi gyakorlatozásai során. A
környezet- és természetvédelmi problémák kezelésére a honvédelmi tárca már 1994-től
fokozott figyelmet fordít. A győr–győrszentiváni lő- és gyakorlótér területére 2006-ban
készült el a Honvédelmi Minisztérium megbízásából a természetvédelmi kezelésifenntartási terv (TAKÁCS 2006), melynek a meglévő értékek számbavételén kívül kiemelt
feladata volt a honvédségi és természetvédelmi érdekek összehangolása, illetve a
fejlesztési lehetőségek megvizsgálása. A fenntartási tervben részletesen megvizsgálták
az egyes katonai feladatokat, és időbeli, illetve térbeli korlátozásokkal biztosították a
természeti értékek védelmét. A javasolt fejlesztési intézkedések első hozadéka a
„Kiemelt fontosságú Pannon homoki élőhelyek helyreállítása és megőrzése katonai
használatú területeken a Kisalföldi térségben” LIFE08 NAT/H/000289 elnevezésű projekt,
mely a megmaradt gyepek állapotának javítását és helyreállítását célozza.
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10. ábra: Katonai használatú területek a térségben (2012)

A fenntartási terv előírásai, illetve a katonai használatot végző MH 12. Arrabona
Légvédelmi Rakétaezred, a területkezeléseket végző Budapesti Erdőgazdaság Zrt. és a
természetvédelmi kezelő Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság napi szintű
együttműködésének eredményeképpen a természeti értékek fennmaradását a honvédségi használat nem veszélyezteti.

11. ábra: Gépkarabély lőgyakorlat
Fotó: MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred
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12. ábra: 2K12 KUB kis hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer – az indítóállvány és a
légvédelmi rakéta
Fotó: MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred

13. ábra: Tüzelőállás foglalás, MISTRAL ATLASZ indítóállvány
Fotó: MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred
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A természetvédelem története Győr környékén
A Győr környéki homokterületek természeti értékeinek védelme viszonylag későn indult
el, az első védetté nyilvánítások az 1970-es években a megyei tanácsok révén történtek.
A Győr-Sopron Megyei Tanács három területet, a Gönyűi Henyeboroszlános, a Felpéci
Borókás és az Écsi Erdei Fenyves Természetvédelmi Területeket (148/1977. (VIII. 4.),
149/1977. (VIII. 4.) határozat), a Komárom Megyei Tanács pedig az Erdőcsárda körüli
Kocsányos Tölgyes Természetvédelmi Területet (138/1976. (XII. 7.) határozat)
nyilvánított védetté.
A négy helyi jelentőségű természetvédelmi terület később beolvadt az 1992-ben
létesített, országos jelentőségű védett természeti területnek minősülő Pannonhalmi
Tájvédelmi Körzetbe (19/1992. (XI. 6.) KTM rendelet, 20/2001. (IX. 21.) KöM rendelet). A
tájvédelmi körzet kiterjedése 8271,5081 ha, területei azonban nem összefüggően
helyezkednek el. A Pannonhalmi-dombság a Győrtől a Bakony felé, utóbbinak
nyúlványaiként három egymással közel párhuzamos, északnyugat–délkelet irányú,
egymástól mély eróziós völgyekkel elválasztott dombsor (Szemere, Csanak és
Pannonhalma) erdeinek, lösz- és homoki gyepjeinek védelmét biztosítja. A kisalföldi
meszes homokpuszta természeti értékeit a Győr–Gönyű határán kialakított egység
védi, melyből azonban kimaradtak a győri gyakorlótér területei. A tájvédelmi körzet
vizes élőhelyei elsősorban az Erebe-szigetek (Duna, Nagyszentjános) és a Holt-Rába
(Győr–Gyirmót) környezetében találhatók.

14. ábra: A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet és tervezett bővítéseinek áttekintő térképe

Hazánknak az Európai Unióhoz történő csatlakozásával egyidőben került sor az európai
jelentőségű területek ökológiai hálózatának, a Natura 2000 hálózatnak a kialakítására.
A Natura 2000 területek kijelölése a vadon élő madarak védelméről (79/409/EGK) és a
természetes élőhelyek, a vadon élő állatok és növények védelméről (92/43/EGK) szóló
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irányelvek alapján történt. A HUFH20009 Gönyűi-homokvidék kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési terület 2004-ben került kialakításra 2458 ha-on, amely 2010-ben 423
ha-ral bővült, így jelenlegi kiterjedése 2881 ha. A bővítés során került be a Natura 2000
hálózatba a győri lőtér területe. A terület magába foglalja a gyakorlótér, a lőtér, a
Gönyűi-, a Bőnyi- és a Herkályi-erdők területét. A jelölés alapjául szolgáló élőhelyek
közül a pannon homoki gyepeket (6260), a pannon homoki borókás-nyarasokat (91N0)
és az euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek (91I0) kell kiemelni. A jelölőfajok közül a
magyar futrinka (Carabus hungaricus) és a homoki nőszirom (Iris arenaria) érdemel
említést.
Az M1-es autópálya nagyszentjánosi lehajtójánál megmaradt, rendkívül értékes gyep a
HUDI20001 Ácsi gyepek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület része. A Natura
2000 terület nagy része Komárom-Esztergom megyében van, mindössze két helyrajzi
szám található belőle Győr-Moson-Sopron megyében. A területen a jelölő-élőhelyek és
jelölőfajok megegyeznek a Gönyűi-homokvidék esetében felsoroltakkal.

15. ábra: A Natura 2000 területek áttekintő térképe

Összefoglalás
A természeti értékek mai helyzete és a területek állapota sok esetben csak a múltbeli
események ismeretében értékelhető. Az alábbiakban történeti leírások és térképek
segítségével foglaljuk össze a térség területhasználatának történetét, elsősorban a
természeti értékek mai helyzetére hatással lévő eseményeket és folyamatokat kiemelve.
A leírások és térképek alapján jól kirajzolódik, hogy az 1800-as évekig a térség
használata kevésbé volt intenzív, a kisebb települések gyakran évtizedekre
elnéptelenedtek, ezzel a mezőgazdasági jellegű használat is megszűnt. A török
hódoltságot követően a folyamatosan fejlődő Győr kereskedelmi központból ipari és
kulturális központtá alakult, amely magával húzta a környező településeket is. A város
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fejlődése ma is töretlen, ez azonban azzal jár, hogy természeti környezetét feléli, a
gyepek és erdők helyén iparterületek, lakóövezetek jönnek létre. A térségben a
mezőgazdasági használat az 1700-as évektől kezdve egyre intenzívebb lett, a legeltető
gazdálkodást felváltotta a szántóföldi művelés, az 1800-as évektől kezdődően pedig
nagy területeket erdősítettek be. A legeltetés mint területhasználat az 1960-as évekre
gyakorlatilag megszűnt. Az összefüggő, természetes homokpusztai vegetáció elsősorban
a nyilvánosságtól elzárt katonai használatú területeken tudott fennmaradni.
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