EMLÉKEZTETŐ

Esemény megnevezése:

Falu- és gazdafórum, Tótvázsonyi bogaras.
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Tótvázsony, Magyar u. 101. (Önkormányzati Közös Hivatal).
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Résztvevők:

Jelenléti ív szerint.

A fórumon a résztvevők száma alacsony volt, azonban a megjelentek 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 Vers József (Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság) segítségével áttekintésre kerültek a kezelési egységek (szántóföldek, gyepek és
erdők), és a bemutatásra került, hogy ezek hol és milyen mértékben érintettek a
terepbejáráson elhangzottak tekintetében. Elmondásra került, hogy a fenntartási a Natura
2000-től független, hazai jogszabályok által előírt kötelező intézkedéseket, illetve a terület
sajátosságaiból adódó ajánlott intézkedéseket tartalmaz. Utóbbiak egy meghatározott listáról
kerültek kiválasztásra, és viszonylag nagy számban kerültek a tervbe annak érdekében, hogy a
majdani – még ismeretlen rendszerű és mértékű - támogatások igényléséhez illeszthető
legyen a tervanyag és a gazdálkodás menete.
A résztvevők– mivel a területen bérlőként gazdálkodnak – érdeklődtek a Natura 2000-res
kompenzációs támogatásokról. Mészáros András (Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság)
tájékoztatta őket, hogy ennek rendszere még nem ismert.
Leitold Róbert, gazdálkodó elmondta, hogy a területek bérleti szerződései a közeljövőben
lejárnak, ezért érdekli különösen, hogy azok meghosszabbítása esetén milyen támogatásra
szűmíthat a Natura 2000-ből.

Dávid László, gazdálkodó beszámolt arról, hogy a területen az elmúlt évtizedek alatt jelentősen
csökkent az eltartható állatállomány mérete. A korábbi, angol perjés legelők elfogytak, az
elszaporodó réti csenkesz és siskanád nehezíti a legeltetést. Továbbá az árvalányhajas
területek legeltetése is nehézkes az állatok gyapjába és légzőszervébe befúródó magok miatt.
A juhok trágyáján nehéz túladni, annak ellenére, hogy értékes talajjavító szer. Minden évben
szigorúan el kell vele számolni a talajvédelmi szolgálat felé.
A természetvédelmi szakemberek elmondták, hogy új gyepesítésre legfeljebb a jelenleg szántó
művelési területeken kerülhet sor. A legeltetés szempontjából kedvezőtlen gyomnövények
elszaporodása a száraz nyarak következménye. Gyérítésük gyakori, foltszerű kaszálásokkal
érhető el. Az árvalányhaj magzásakor ajánlatos a területet az állatokkal elkerülni. Felhívták
továbbá a figyelmet arra is, hogy a legelők „kimerülésének” oka lehet az is, hogy a
marhaállomány csökkenésével a juh legeltetés terjedt el, és ez a legeltetési forma jobban
igénybe veszi a gyepet.
Az E3 kezelési egység, erdős terület, de az nem üzemtervezett erdő, és művelési ág szerint
sem erdő. Erdőként csak a Natura 2000 erdőterületek támogatása lenne igénybe vehető rá,
és nem lenne legeltethető. Az E2 kezelési egység egy vadaskerthez tartozik, ahol az elsődleges
rendeltetés honvédelmi célú hasznosítás.
A fórumon a résztvevők az intézkedésekkel egyetértettek, tisztában voltak korábban is a
Natura 2000 besorolással, és az ennek megfelelő használati szabályokkal. A fenntartási terv
intézkedéseit, és a területi lehatárolást megismerték, kiegészítésekkel, javaslatokkal nem
éltek.

