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A rendezvény éve: 2005
A rendezvény dátuma: November 24 - 25.
A 2005-ös év legfontosabb módszertani fejleménye, hogy a korábbi tapasztalatok és a tavalyi
elővizsgálatok tanulságainak összegzése alapján, kialakítottuk a szisztematikus vizsgálat (Czájlik 2002), az
"ERDŐ+h+á+l+ó" mintavételi pontjaiban javasolt faállomány-szerkezeti felmérés módszerét (MVP FAÁSZ)
és azt a Kékes, a Vár-hegy és a Hidegvíz-völgy erdőrezervátumok magterületén kipróbáltuk.
Kedves Barátunk!
Tisztelettel meghívunk az "ERDŐ+h+á+l+ó" mintavételi pontjaira tervezett faállomány-szerkezeti
felmérés, az MVP FAÁSZ módszerének közös értékelésére és szakmai vitájára.
Programunkat a Magyar Tudomány Ünnepe keretében, a Nyugat-Magyarországi Egyetem
Erdőmérnöki Karával közösen rendezzük, a Magyar Tudományos Akadémia és a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium védnöksége alatt.
A 2005-ös év legfontosabb módszertani fejleménye, hogy a korábbi tapasztalatok és a tavalyi
elővizsgálatok tanulságainak összegzése alapján, kialakítottuk a szisztematikus vizsgálat (Czájlik 2002), az
"ERDŐ+h+á+l+ó" mintavételi pontjaiban javasolt faállomány-szerkezeti felmérés módszerét (MVP FAÁSZ)
és azt a Kékes, a Vár-hegy és a Hidegvíz-völgy erdőrezervátumok magterületén kipróbáltuk.
Elérkezett az ideje, hogy az eddigi munka tanulságait megbeszéljük és összefoglaljuk, továbbá
megvitassuk a kidolgozott módszertannal kapcsolatban előttünk álló következő kérdéseket:
- Mit szeretnénk megtudni ezekből a vizsgálatokból?
- Mire használhatjuk fel az adatokat (alkalmasak-e arra, amit szeretnénk)?
- Hogyan elemezzük, elemezhetjük az adatokat?
CSÜTÖRTÖKI PROGRAM (DÉLUTÁN) - a prezentációk egy része letölthető
15:30 – 18:30
Megnyitó – Török Katalin, igazgató
Felvezetés: megbeszélésünk helye és célja
az erdőrezervátum-kutatás módszertanának fejlesztésében – Horváth Ferenc (>>> 270 Kb)
A kipróbált és összehasonlított mintavételi módszerek áttekintése
- a 2003/2004-ben vizsgált módszerek felidézése – Mázsa Katalin (>>> 2,8 Mb)
- a 2005 tavaszán kialakított módszer és adatlap bemutatása – Horváth Ferenc (>>> 10,1 Mb)
A terepi felmérés tanulságai
- a Kékes Erdőrezervátum felmérése – Bidló András és Kovács Gábor
- a Vár-hegy felmérése – Horváth Ferenc
- a Hidegvíz-völgy felmérése – Vitális Anikó és Veperdi Gábor
- kérdések, vélemények és vita
PÉNTEKI PROGRAM (DÉLELŐTT)

08:30 – 13:30
A Vár-hegy 1-es mintaterület adatbázisán lefuttatott szimulációs elemzések tanulságai – Bölöni János,
Horváth Ferenc és Aszalós Réka
Kérdések, vélemények és vita – vezeti: Horváth Ferenc (>>> 1,6 Mb)
Az MVP FAÁSZ adatok felhasználási lehetőségei, feladatok és interdiszciplináris szempontok
- Kihívások és további feladatok – Horváth Ferenc
- A faterméstan és az erdőbecslés szempontjai – Veperdi Gábor
- Gergely Zoltán erdész "szemüvege"
- Termőhely-ökológiai szempontok – Kovács Gábor és Bidló András
- Erdődinamikai és ökológiai szempontok – Horváth Ferenc (>>> 2,6 Mb)
- kérdések, vélemények és vita
A tanulságok összegzése – vezeti: Horváth Ferenc
VISSZHANGOK
válogatás az elmúlt hónapok levelezéséből
- Illés Gábor tapasztalatai, kérdései tesztadatok alapján (>>> 0,2 Mb)
A rendezvény meghívója és részletes programja a csatolt állományban található:
ER_modszertani_III_program_meghivo.doc
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