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Balaton-felvideki Nemzeti Park Igazgatosaj 
8229 Csopak, Kossuth u. 16. 
Telefon: 87/555-260 • Fax: 87/555-261 
E-mail: bfnp@bfnp.kvvm.hu 

Ugyiratszam: 2718-2/2010. Targy: Tajekoztatas a Dorgicse 0197/2 hrsz-u ingatlan 
Ugyintezonk: Meszaros Andras ® 30/4910068 termeszeti ertekeirol. 
Ugyintezojuk:- Melleklet: terkep 

Hivatkozasi szam:-

Planteus Kft. 

Nemeth Ferenc Urnak 

8273 Monoszlo 
F6 u. 23. 

TiszteJt Nemeth Ferenc TJr! 

A Planteus Kft. tajekoztatast kert a Dorgicse 0197/2 hrsz-u ingatlan termeszeti ertekeivel kap-
csolatban es keri a termeszetvedelmi szempontbol ertekes tertilet pontos lehatarolasat. 
A Kozep-dunantuli Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Viziigyi Feliigyeloseg 
24072/2008 iigyszamu hatarozatahoz felhasznalt 2008. november 7-en kelt 5639-2/2008 sza-
mu szakertoi velemenyiinkben megallapitjuk, hogy a 0197/2 hrsz-u ingatlan nyugati resze -
szerepel a Balaton-felvideki Nemzeti Park termeszeti teruleteinek felmereseben. A teriilet 
nyugati resze a termeszeti teriiletek kategoriajaba tartozik, mi'g a keleti fele nem minositheto 
termeszeti teruletnek. 
Az fenti ingatlan nyugati reszen a kovetkezo elohelyek talalhatok: pusztafiives lejtosztyepp 
legeltetett tipusai, spontan cserjesedo tertilet idosebb tolgy hagyasfakkal. A 5639-2/2008 sza-
mu szakertoi velemeny keszitesenek idopontjaban meglevo vegetacios allapotban egy vedett 
novenyfaj talaltunk a teriileten, az arlevelu lent (Linum tenuifolium). 
2010. jiiniusaban vegzett terepi bejaras soran nagy tomegben talaltuk a teriileten a vedett ke-
menytovisu lucerna (Medicago rigidula) egyedeit. A mediterran elterjedesu novenyfaj eloke-
riilese nagy jelentosegu, mivel a Balaton-felvideken ekkora tomegben (tobb ezer to) eddig 
csak a Tihanyi-felszigeten fordul elo. 
Tajekoztatasunkhoz mellekeljiik a 0197/2 hrsz-u ingatlan termeszetvedelmi szempontbol er
tekes reszenek lehatarolasarol kesziilt terkepet, mely lehatarolast shape-ben is megkiildtuk a 
leveliikben megadott e-mail cimre. 
Kerjiik, a lehatarolast a szabalyozasi terv keszitese soran vegyek figyelembe, es a termeszet
vedelmi szempontbol ertekes teriileten az extenziv teriilethasznalaton (legeltetes) kiviil egyeb 
hasznositast ne tervezzenek. 

Csopak, 2010. Junius 24. 
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