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Jelenléti ív szerint.

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, és bevezette a fenntartási terv bemutatását.
A fórum második felében kivetítésre került a szóban forgó fenntartási terv egyeztetési
változata. A dokumentum térképes állományán Rozner György (Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság) segítségével áttekintésre kerültek a kezelési egységek, és bemutatásra
került, hogy ezek hol és milyen mértékben érintettek a terepbejáráson elhangzottak
tekintetében. Elmondásra került, hogy a fenntartási terv 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 természetvédelmi szakemberek szerint rendkívül fontos a terület művelése (kaszálással,
vagy inkább legeltetéssel), ezért az egyes területi kezelési egységek esetében olyan kezelési
javaslatok kerültek az anyagba, amelyek lehetőséget adnak a jelenlegi és jövőbeni
gazdálkodóknak, a Natura 2000 elvek betartására, és remélhetőleg a jövőbeni támogatási
igénylésekre egyaránt.
Találhatók a területen olyan szántók, amelyeket gyepként művelnek. Illegális szántók is
előfordulnak, ám ezek visszagyepesítése megkezdődött. Szántókra csak olyan javaslat készült,
amely a gyepesítést támogatja.

A Pogány-völgyi rétek esetében azonban előfordulnak olyan, jelenleg sem használt területek,
amelyek természeti értéke vizes élőhelyként nagy, de nem lehet őket művelésbe vonni. Ezekre
kevés előírás vonatkozik. Fontos esetükben az idegenhonos növényfajok visszaszorítása.
Az üzemtervezett erdők esetében is fontos az őshonos fafajokkal történő megújítás. A nem
üzemtervezett erdők, fás területek is fontos élőhelyek (pl. nyárfások). Mivel ezek kis
kiterjedésűek, nem írhatják rájuk elő az üzemtervezésbe vonást. Bejelentési kötelezettséggel
ezek kivághatók, ami kockázatokat hordoz magában, ha nem őshonos fafajokkal pótolják
helyüket.
A nedves gyepek esetében a legeltetés az ideális, mert egy adott területnagyságú gyep
legeltetése maga után vonja egy hasonló méretű terület kaszálásának igényét is a téli
takarmány biztosítása miatt.
A Pogány-völgyi vízfolyás is külön alegységet képez, ez különleges halászati rendeltetésű
terület.

Kérdések, hozzászólások:
Kara Lajos (Buzsák Község Önkormányzata):
Kiemelte, hogy azoknál a munkálatoknál, amelyek a vegetációs és a költési időszakokat
megelőzően vannak ütemezve, nehézségbe ütközik a megvalósítás, ugyanis a közmunka
programok ennél később indulnak. Más erőforrásokra ezeket nem lehet alapozni.
Kitért továbbá a Csisztafürdőre tervezett beruházás igényeire. A jelenlegi 2,3 ha-os terület
duplájára bővül. Szükség van a bekötőútra és a területekre a bővítés miatt. Érdeklődött ennek
megvalósíthatóságáról.
Pilinszky Zsuzsanna (Nők a Balatonért Egyesület):
Érdeklődött, hogy a tervanyag milyen viszonyban van a vízgazdálkodási tervekkel? Kiemelte,
hogy fontos lenne az összhang a tervek között. Hozzátette továbbá, hogy a Natura 2000
területekre alapozott állattartás fejlesztésével olyan turisztikai kínálat bővítés is
megvalósulhatna, amely a balatoni háttérterületek bekapcsolását segíti az idegenforgalomba.

Rozner György a hozzászólásokkal kapcsolatban a következőket mondta el:
Ismeri a problémát, hogy a közmunkaprogram időben nincs összhangban a természetvédelem
érdekében végzendő feladatok igényeivel. Ez a nemzeti park feladatait is nehezíti.

A Csisztafürdői bővítés érint Natura 2000 területeket, de ezek madárvédelmi területek. A
bekötőút nem tartozik a Natura hálózatba. Fontos, hogy a tervezés során a tervezők
egyeztessenek a természetvédelemmel, és a területigényekbe olyan földrészleteket vonjanak
be, ahol ez könnyebben megvalósítható (pl. szomszédos szántóterület). Amennyiben Natura
2000 terület is bevonása is szükséges lesz a kiemelt projekt megvalósítási területébe, úgy
valamiféle kompenzációs intézkedésre várhatóan szükség lesz (pl. terület arányos csere).
A fórumon a résztvevők a javaslatokat megismerték. A korábban megküldött véleményeken
és a fentieken túli egyéb kiegészítéseket nem tettek.

