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Aki figyeli az interneten elérhetõ adat-
bázisok terjedését, sûrûn kaphatja fel
a fejét új hírekre. Egy közelmúltban
indult webhelyre elismerõen csettint-
hetünk.

A www.fentrol.hu a Földmérési és Táv-
érzékelési Intézet (FÖMI) és a Viamap
Kft. közös fejlesztése. A 2014-ben zá-
rult, európai támogatású projekt a FÖMI
mintegy 400 000 képet tartalmazó légi-
film-tárának digitális feldolgozását és
internetes publikálását indította el. A
kezdet is elismerésre méltó: ma már 78
114 kép tekinthetõ meg és tölthetõ le a
weboldalról. A képek az 1959-tõl a 90-
es évek elejéig terjedõ idõszakot ívelik
át, fõként a 60-as és 70-es évek látvá-

nyát bemutatva. A képek térképen,
vagy településhez, kulcsszavakhoz köt-
ve kereshetõk. A megjelenítõ felületen
a fotók teljes felbontásban láthatók és
80%-os minõségben le is tölthetõk. Sok
esetben teljes értékû, élvezhetõ, hasz-
nálható képet látunk. A 100%-os fel-
bontású képek elfogadható áron meg-
vásárolhatók. 

A technológiai háttér újszerû, haté-
kony és a webes megjelenése is kom-
fortos, mondhatnánk „európai”. A Via-
map Kft. fejlesztõi szép munkát végez-
tek a teljesen nyílt forráskódú szoftve-
rekre alapozott szerkezet kialakítása,
fejlesztése során, ami a hatalmas
mennyiségû adatot elismerésre méltó
sebességgel kezeli. Felhasználóként is

kapunk érdekes eszközöket, mint a légi
fotók tájolását segítõ georeferálót, és
megjegyzéseket is tehetünk a képek kis
részleteihez is.

A technológián túl a közlés által
adott személyes élmény leírhatatlan.
Akár fél évszázados múltba tekinthe-
tünk vissza. Felfedezni ma már nem lé-
tezõ utcákat, azóta döbbenetesen meg-
változott helyeket, környezeteket - felér
egy idõutazással. S ha a szakmai ha-
szonra gondolunk, az erdõtáj változá-
sainak érzékelhetõ valóságként való
felmérésére is kiválóan alkalmas a hon-
lap nyújtotta alkalmazás. Bátran mond-
hatjuk: Íme az alma, tessék leszakítani!

Pataki Zsolt
geoinformatikus, Ipoly Erdõ Zrt.

AKTUALITÁSOK

Erdõterületeink a magasból
78 000 hazai légi fotó érhetõ el szabadon a világhálón

A börzsönyi Nagyirtáspuszta és környéke 1965-ben, az akkor még mûködõ gazdasági vasúttal és 2010-ben.

A tavaly decemberi ónos esõ követ-
keztében Észak-Magyarországon mint-
egy 50 ezer hektárnyi területen kelet-
keztek erdõkárok (ún. jégtörések). A
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (NÉBIH) munkatársai alap-
szintû származási kísérlet ültetésével
segítették a helyreállítást a Bör-
zsönyben az Ipoly Erdõ Zrt. Diósjenõ
Erdészeténél.

A jég okozta kár a leglátogatottabb er-
dõterületeket – például a Gerecsét, a
Vértest, a Pilist, a Börzsönyt, a Mátrát, a
Bükköt, a Zemplént – érintette. A szél-
sõséges idõjárás 30–40 év munkáját tet-
te tönkre, így a károkat is csak többéves

munkával, jelentõs civil összefogással
lehet helyrehozni. Jó példa erre a jelen-
leg is mûködõ „S.O.S. Bajban az erdõ!”
adományvonal. A károk felszámolása
folyamatos, és ezzel együtt, ahol ez
szükséges, a szakemberek elkezdték az
új erdõk ültetését is.

Szakmai vélemények szerint a károk
kialakulásában szerepet játszhat az er-
dõállományok genetikai különbözõsé-
ge is. Világszerte egyre elfogadottabb
az a nézet, hogy a jövõbeli károk mér-
tékének csökkentése érdekében ún.
származási kísérletekkel kell kiválaszta-
ni a helyi környezeti szélsõségeknek
jobban ellenálló faegyedeket tartalma-
zó populációkat, az ún. erdészeti szár-
mazásokat. A szélsõséges idõjárásból
fakadó katasztrófák megelõzésében te-

hát egyre nagyobb szerep hárulhat a
megbízható származású, ellenõrzötten
magas genetikai értékû szaporítóanya-
gokra.

A NÉBIH Növénytermesztési és Ker-
tészeti Igazgatósága az Ipoly Erdõ Zrt.
munkatársaival közösen egy ilyen szár-
mazási kísérlet létesítését kezdemé-
nyezte a Börzsöny egyik jelentõs kárt
szenvedett erdõfelújítási területén. A
megfelelõ csemetéket erdészeti szapo-
rítóanyag-termelõk ajánlották fel. A Ma-
gyarország 4 különbözõ tájáról szárma-
zó bükk (Fagus silvatica) facsemetéket
mintegy fél hektáron ültették el az Ipoly
Erdõ Zrt. Diósjenõ Erdészeténél a NÉBIH
szakemberei.
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