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A fórum bevezető részében 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, amelyeken a tátorján
megőrzése a fő cél. Ezek erdő, gyep és kert besorolású, belterületi területegységek. Művelési
ág itt nincs, a besorolás az ott található növényzetet veszi alapul. Tehát pl. nem erdőtervezett
erdőkről beszélünk, hanem olyan területekről, amelyek beerdősültek, és feltehetően ez a
borítottságuk meg is fog maradni, mivel másra nem alkalmasak.
Elmondásra került, hogy a fenntartási terv tartalmaz a Natura 2000-től független, hazai
jogszabályok által előírt kötelező intézkedéseket, illetve felsorol a terület sajátosságaiból
adódó ajánlott intézkedéseket, javaslatokat. 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. De ezek a támogatás érdekében történő, önkéntes
vállalások.
Elhangzott, hogy a Tátorjánosra a jogszabály 3 db HRSZ-t jelöl, de a Natura 2000 honlapon
kijelölt terület ennél több ingatlant tartalmaz, ezért a tervbe több került be. A területen
gazdálkodás nem folyik. A legnagyobb ingatlan mérete sem éri el azt a minimális méretet (0,5
ha), amire Natura 2000 támogatás igényelhető.

A természetvédelmi szakemberek beszámoltak a tátorjánnal kapcsolatban szerzett eddigi
tapasztalataikról, amelyek alapján szakmai munka keretében segítik elő a növény
szaporodását. Legnagyobb esélyt a kertes övezetek esetében látnak a szaporodás, szaporítás
lehetőségére, a többi területen nehéz meghatározni, hogy melyek az optimális helyek a
növény megmaradásához és virágzásához.
Az önkormányzat részéről érkezett résztvevők elmondták, hogy a terület a város népszerű
helye, és hogy minden évben sokan érdeklődnek a virágzó tátorjánok helyéről.
A fenntartási terv tartalmát a résztvevők megismerték, azzal egyetértettek, kiegészítésekkel
nem éltek.

