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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.
Ezen a területen a fő természetvédelmi cél a lápi póc védelme. A terület többsége nádas, téli
sásos, ami az EU-ban unikális érték. A gazdálkodás szempontjából azonban ez nem kívánatos,
ezek a területek nem használhatók. A fenntartási terv célja, hogy pl. az elgyomosodott,
egyébként gazdálkodásra alkalmas adottságú, használható gyepterületek rekonstrukciójára

támogatást lehessen igénybe venni, és további gazdálkodással megőrizni az adott élőhelyet.
Az erdőkre vonatkozó őshonosítást évtizedek távlatában kell elképzelni.
A területen a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság egy vízgazdálkodási és turisztikai
fejlesztés megvalósítását tervezi.

Kérdések, hozzászólások:
Kiss Miklós (Ordacsehi Község Önkormányzata, polgármester):
Érdeklődött, hogy a területen lévő, jelentős teknős állomány milyen viszonyban áll a Natura
2000-rel.
Vásárhelyi Tibor (Balatonboglár Város Önkormányzata):
Elmondása szerint jelentős mennyiségű, aratható nád van a területeken. Ahol megengedett,
fontos lenne ennek betakarítása. Tűzvédelmi szempontból a nádas területek mellé védősávot
javasolt.
Hídvégi József (Fonyód Város Önkormányzata, polgármester)
Nem tartja kívánatosnak a nem művelt, vízállásos területek gyarapodását, főként a várost
sújtó szúnyog invázió miatt. Szorgalmazná a gyeppé alakítható területek gyepesítését.
Ismeretei szerint több környékbeli gazdálkodó tervezi a legeltető állattartást, ami megoldaná
a területek karbantartását. Fontos a megfelelő támogatás e téren.
Tavaszi Attila (Csehi-Imrédi Vadásztársaság)
Konkrét területekkel kapcsolatban érdeklődött, illetve jelezte, hogy gazdálkodói oldalról
(Balaton Agrár Zrt.) rendelkeznek legeltetéssel kapcsolatos fejlesztési elképzelésekkel.

Rozner György a hozzászólásokkal kapcsolatban a következőket mondta el:
Elmondása szerit a mocsári teknős állomány a Natura 2000 szempontjából nem mérvadó, de
a szakemberek tudnak róla, hogy országos szinten jelentős az ordacsehi állomány.
A nád aratásával kapcsolatban az önkormányzat kezdeményezésére van szükség, a saját
területeit illetően. Elérhetők a megfelelő technikát alkalmazó nádvágó cégek.
Elmondta, hogy a belterületektől délre eső vizes területeket a Földhivatal mocsárrá akarta
nyilvánítani. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság ezzel nem értett egyet, ugyanis ezek
a területek még felújíthatók, mint gyepterület, és erre remélhetőleg a Natura 2000 és a helyi
gazdálkodók szándéka lehetőséget ad majd.

A fórumon a résztvevők a Natura 2000 céljait, továbbá a fenntartási tervben szereplő
javaslatokat megismerték. A korábban megküldött véleményeken és a fentieken túli egyéb
kiegészítéseket nem tettek.

