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Tisztelt Szombath ely 16342 hrsz,-ri ingatlan tulajdonosok!

Az Orslegi Nemzeti Park lgazgatos6rga lev6l 0tjdn kereste fel Szombathely Megyei Jog0
V6ros 0nkormdrnyzal6t, hogy Szombathely terUlet6n, az Oladi platon, jelenieg bebpitetlen
terUleten gyurgyalagok (Merops apiaster) telepedtek meg. A hazdnkban fokozottan v6dett,
aktudli$an vesz6lyeztetett maddr egyetlen pelddny6nak term6szetv6delmi 6rt6ke
00 00p,-Ft. A fajt sz6mos vesz6lyforriis fenyegeti, legfdbb probl6mdt a f6szkel6helyek,
J
k6lt6Urdgek megsemmisitese 6s zavarAsa okozza. Sajdt maga 6ltal frirt Uregben f6szkel a
padfalalkban, foldkupacokban, ebb6l adod6an f6szekalja rendkfvUl s6rUl6keny. A koltes
m6jus K6zepetol augusztus elejeig tad, ez azaz id6szak, amikor leginkdbb vesz6lyeztetett
a feszekalj.
Az Oladi dombon 6-8 p€rr gyurgyalag fd;szkel, elsz6rtan, azarra alkalmas foldkupacokban.
A jelenleg erintett helyrajzi szrimok kozdtt a 16342 hrsz. is szerepel.
Mivel be6pitesre szdnt terUletekrol leven sz6, de az 6pitkez6sek m6g nem folynak, az
Ors6gi Nemzeti Park lgazgatosdg tdjekoztato feliratokat helyezett ki a terUleten, annak
6rdek6ben, hogy az ingatlantulajdonosok 6s a terUletet haszn6l6k figyelm6t felhivja a v6dett
termdszeti 6rt6k jelenletere, megov6s6ra, valamint arra q t6nyre, hogy a madarak zavarasa,
feszkel$helyU k rong6l6sa jogszab6 lyelle nes cselekedet.
Az 6rinteit terUlet tulajdonosait ezuton t6jekoztatom
k6rem, hogy a terUletet 6rinto
fejleszt4si, epitesi munkdrk elokeszit6se so16n szi
edjen az igazgat6s6ggal a
kapcsolatot felvenni annak erdekeben, hogy a fejleszte 6s a term6szetv6delmi 6rdekek ne
Utk6zzenek, serUljenek, ill. minden 6rintett szlm1ra az optim6lis kompromisszumos
megoldds val6sulhasson meg,
Tdjekoztato levelUnk a helyben szokdsos m6don a
ombathely Megyei Jogri Vdros
Po196rmesteri Hivatala hirdet6tabliijfrn, valamint ho lapjdn kozhi116 torten6 t6tel616l
gondoskodunk,
Koszon0m kozremukodesUket.
Szomb4thely, 2018. augusztus 16.

Tisztelettel:
irodavezeto

Telefon: +36 941 520-280
Fax:+36 941520-264
Web: www.szombathelv. hu

