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A fórumon a részvétel alacsony volt, azonban a résztvevők érintettség szempontjából jól
reprezentálták a szóban forgó területet.
A fórum első felében Magyarfalvi Attila (Balatoni Integrációs Kft.) bemutatta a Natura 2000
hálózat főbb tudnivalóit, és kitért a fenntartási tervek készítésének jelentőségére,
folyamatára, céljaira, feladataira.
A fórum második felében kivetítésre került a szóban forgó fenntartási terv egyeztetési
változata. A dokumentum térképes állományán Dr. Nagy Lajos és Mészáros András (Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság) segítségével áttekintésre kerültek a kezelési egységek
(GY1-3-ig), és a bemutatásra került, hogy ezek hol és milyen mértékben érintettek a
terepbejáráson elhangzottak tekintetében.
A területi lehatárolás tisztázása után a veszélyeztető tényezők között a krosszmotorás, az
illegális hulladéklerakás, valamint a bálványfa szaporodása került megemlítésre Szedlák Attila,
Litér polgármestere részéről. A terv ezeket tartalmazza, szabályozásuk igényével
egyetértettek a résztvevők. Az első kettővel kapcsolatban elhangzott, hogy addig nem várható
komolyabb eredmény, amíg a szankcionálás eszközei nem szigorodnak.
Elhangzott továbbá Varga Mihály tulajdonos részéről, kérdésként, hogy a fekete fenyő
állomány a szakemberek szerint mennyire kívánatos a területen. A kérdező részletes választ
kapott, amely szerint az egyébként tájidegen fafaj visszaszorítása megkezdődött, ugyanis az
élőhelyen ez „indító” szerepet tölt be azzal, hogy területén a humuszréteg megvastagodása
hozzájárul a tájba illő fajok terjedéséhez.

Megvitatásra került, hogy a területen húzódó elektromos távvezetékek nyomvonal
karbantartása esetében mi a kívánatos módszer, amely nem bolygatja meg a felszínt, és nem
kedvez a parlagfű elszaporodásának.
Kedvezőtlen, hogy a területen a legeltetés visszaszorult az állattartás csökkenésével, holott
juhok legeltetésére alkalmas a terület, de bizonyos részein marhalegelő is kialakítható lenne.
A területen Varga Mihály a legjelentősebb tulajdonos, az ott található murvabánya az ő
tulajdona. Varga Úr a közvetlenül Litér melletti Natura 2000-es területek belterületbe
vonhatóságát is megkérdezte, melyre kategórikus nem választ kapott. A meglévő bányái nem
részei tervezési területnek, de érdeklődött, hogy a Natura 2000-es területen fektethető e
bányatelek, nyitható e bánya, melyre szintén nemleges választ kapott.
A fórumon a résztvevők az intézkedésekkel egyetértettek. A terv kapcsán olyan módosítási
igény merült fel, hogy a fekete fenyő állományok vonatkozásában az „erdő” művelési ágú
területeken tekintettel kell lenni arra, hogy az erdőtörvény betartása ne hozza lehetetlen
helyzetbe azokat a gazdálkodókat, akik a Natura 2000 elvek alapján kitermelik az állományt.
(csere erdősítés kérdése).

