CSARNAVÖLGY
A Csarna-völgy Magyarország kárpáti régiójában található
fokozottan védett, vadonjellegű völgyrendszer. 1000 hektáros
kiterjedésével az ország legnagyobb fakitermeléstől érintetlen
erdőterülete. Ritka növény- és állatfajok előfordulási helye,
amelyet elsősorban a tervezett fakitermelés és a különféle
turisztikai fejlesztések veszélyeztetnek.

Földrajzi helyzet
A Börzsöny-hegység északi részén terül
el, Perőcsény és Kemence községek
határában. Mintegy 1000 hektárnyi
egységes völgyrendszer, a Börzsöny
egykori kalderája, amelynek vizét a
Fekete-patak (Csarna) vezeti el.
A völgyet körülvevő hegyek magassága eléri a 7-800 m-t, legmagasabb
pontja a 936 m magas Csóványos.
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Veszélyek
A Dunakanyar turisztikai fejlesztésének részeként
kisvasút épülhet a Csarna-völgy aljában. Az ide
tervezett kisvasút megépítése és működtetése
ugyanakkor veszélyeztetné a ritka fajok megmaradását, és helyre nem állítható károkat okozhatna
a vadonterület törékeny ökoszisztémájának
működésében. A vasút építése mellett a vasút
működésével járó zajról, szennyezésről, a megnövekedett látogatószám miatti zavarásról
is fontos említést tenni.

Jövőkép
Jelenleg nincs a Csarna-völgy
1000 hektárján fakitermelés
– részben a kiszállításra alkalmas
utak hiánya miatt. Kérdés, hogy
meddig, hiszen 2022-ben lejár a
tilalom, és a vasúti tervek alapján
út is lesz a faanyag kiszállításához.

