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AKTUALITÁSOK

Napjainkban egyre nyilvánvalóbbá vá-
lik, hogy a Föld által biztosított erõfor-
rások végesek. Jövõnk záloga, hogy
ezeket az értékeket kellõ körültekin-
téssel, felelõsen és hosszú távú szem-
lélettel kezeljük.

Az erdõleltározás az erdei ökoszisztéma
számos elemét, összetevõjét méri fel,
veszi számba, elsõsorban a vegetációt
megcélozva. Az erdõleltár statisztikai
alapokon nyugszik, a mintavételezés
megtervezésétõl kezdõdõen egészen a
gyûjtött, felmért adatok feldolgozásáig,
kiértékeléséig bezáróan. 

Az erdõleltározás során a nemzetközi
definíciók kerülnek alkalmazásra, így az
adatok, eredmények teljes mértékben
kompatibilisek az egyre markánsabb
igénnyel jelentkezõ nemzetközi (euró-
pai és még nagyobb léptékû) szakmai
adatbázisokkal, döntéshozatali hátteret
biztosító információs elvárásokkal.

A biológiai rendszereknél még in-
kább létkérdés a változások észlelése,
nyomon követése a szükséges intézke-
dések meghozatalához. Az erdõleltár a
monitoring funkciót is betölti, méghoz-

zá az elemzések-
hez elengedhetet-
lenül szükséges
egységes szemlé-
let és metodika
fenntartásával és
az alkalmazott sta-
tisztikai módszer
összes elõnyével.

Az új honlapon
az elmúlt öt év so-
rán végzett erdõlel-
tározás több száz
statisztikai adata
mellett bemutatásra
kerül az erdõleltá-
rozás története, idõszerû módszertana és
jövõképe, az országos lefedettségû adat-
gyûjtés menete, az adatok feldolgozása.
Emellett az eredmények helyes értelme-
zését szolgáló legfontosabb információk,
meghatározások is elérhetõk.

Az erdõkre vonatkozó statisztikai
adatok többféle területi egység szerinti
bontásban is rendelkezésre állnak.
Használatukat, az adatok értelmezését a
táblázatos forma mellett számos esetben
grafikon és térkép is segíti, az adatok-

hoz való közvetlen hozzáférést pedig
excel formátumú export támogatja.

Az online felületen, interaktív mó-
don elérhetõvé tett adatbázis a kutatók
és érdeklõdõk számára szabadon letölt-
hetõ és felhasználható. (A témában
részletes írás jelenik meg a közeljövõ-
ben, az Erdészeti Lapokban.) 

A tartalom magyar és angol nyelven is
elérhetõ: http://erdoleltar.nebih.gov.hu;
http://HungarianNFI.nebih.gov.hu 
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Egyedülálló erdei pályaszakasz nyílt 
meg a kisvasutazás szerelmesei elõtt
Egyedülálló erdei pályaszakasz nyílt 
meg a kisvasutazás szerelmesei elõtt

Magyarország egyik legvadregényesebb vonalvezetésû hegyvidéki erdei vasútját
építette újjá az Ipoly Erdõ Zrt. a Börzsönyben. Már korábban üzemelõ két szakaszt
kötöttek össze a Márianosztra és Nagyirtáspuszta közötti vasúti pálya kiépítésével, így
a három szakaszon összehangolt menetrenddel jár az erdei vasút, immár a Duna-menti
Szobtól, az Ipoly-völgyi Nagybörzsönyig.

Az Ipoly Erdõ Zrt. fejlesztésének keretében a mintegy 7 kilométer hosszú erdei vasúti pálya visz-
szaépítésével megvalósult az évtizedeken át hiányzó összeköttetés a Szob-Márianosztra és a

Nagybörzsöny-Nagyirtáspuszta kisvasúti vonalak között, ezzel pedig a vasútvonal történetében elõször indulhatott meg menetrend-
szerû személyforgalom a délnyugat-börzsönyi szakaszon. Az országban egyedülálló kanyargós és meredek pálya megépítése, a
kiszolgáló épületek és a gördülõállomány több mint 1.1 milliárd forintból készült el, az Európai Unió, a Földmûvelésügyi Minisztéri-
um és az erdõgazdaság közös finanszírozásával 

A kisvasút az összekötõ pályaszakasz kiépítésével teljes vonalon, összehangolt menetrenddel közlekedik, április 1. és
október 31. között hétvégenként, továbbá június 1. és augusztus 31. között pénteki napokon is. A Márianosztra-Nagyirtás-
puszta közötti szakaszon a gördülõállomány fejlesztése folyamatos, a tervek szerint hamarosan motorvonat is munkába áll a
nagyobb utasforgalom kiszolgálása érdekében. Különvonat igénybevételére is van lehetõség, részletes információk a +36
(20) 4687-145-es telefonszámon kérhetõk.

A túrautakban bõvelkedõ Börzsöny és az Ipoly-völgye igazi gyöngyszemek az aktív idõtöltés kedvelõi számára. A
Börzsönyben a Királyréti és a Kemencei Erdei Vasút is várja a túrázókat. A páratlan szépségû környék felfedezésére
érdemes több napot szánni, a megfáradt utazók éjszakára az erdei szálláshelyeken találnak menedéket.

További részletes kisvasúti információk a http://erdeikirandulasok.hu/erdei-vasutak/mnniev oldalon. A
Börzsöny és Cserhát kirándulóhelyeirõl és minõségi erdei szálláshelyeirõl a www.erdeikirandulasok.hu,
valamint a www.erdeihazak.hu honlapok és a www.facebook.com/ipolyerdozrt oldal nyújtanak
bõvebb tájékoztatást.
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