Most már tényleg védett a Csunya erdő
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Újabb fejlemény a Csunya erdő védetté nyilvánított forrásai ügyében. A Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2012. december 20-án kelt
levelében elutasította a hulladékkezelő társaság fellebbezését. A forrás és környéke továbbra is
országosan védett terület.

Országos védelem

A péceli Eleven Egyesült 2010 őszén szólt fel először a Csunya erdő feltöltése ellen. Az ügy
szövevényes részleteiről többször írtunk, a civil szervezet aktív közreműködését már
bemutattuk ( "Ez nem sitt" ). A vita kezdetben arról szólt, hogy van-e egyáltalán engedélye a
hulladékkezelő társaságnak a Csunya erdő feltöltésére, de a jogi eljárás szélesebb kontextusba
helyezte a kérdést: veszélyes-e egyáltalán az akácosra zúdított töltőföld. Szókincsünk az "inert
hulladék" kifejezéssel gazdagodott ebben az időben.

Már éppen pont került volna az ügy végére, amikor kiderült, hogy az erdőben forrás
csörgedezik. A források illetve környezetük pedig eleve védettek a hatályos szabályozás
szerint. Az Eleven Egyesület kérte a terület országos védelem alá helyezését, melyet több
mérés után (milyen sebességgel, merre, hogyan és mikor folyik) a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség határozatban rögzített (2012.
május).

A határozat ellen a hulladékkezelő társaság és az Erdőbirtokossági Társulás fellebbezett. A
társaság szerint a források nem is források, az Erdőbirtokossági Társulás pedig elpanaszolta,
hogy a határozat alapján a területen már elvégzett beruházások miatt kára keletkezne.

A mostani határozatban a Felügyelőség nem fogadta el a fellebbezésben bemutatott érveket, a
döntés szerint megállja helyét az elsőfokú határozat, azaz a terület továbbra is országos
védelem alá esik. A kárigény elbírálására pedig nincs felhatalmazása a hatóságnak.
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Helyi védelem is

A fenti határozat csak a forrásokat és azok környezetét érintette. Az Eleven Egyesület tovább
ment és 2012 nyarán kérte az önkormányzattól a teljes erdő helyi védelem alá helyezését. A
testület jóváhagyó döntése tavaly év végén született meg, így a Csunya erdő jelenleg helyi
tájképi védelem alatt is áll.

(Hogy írjuk Csunya vagy Csúnya )
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