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A rendezvény éve: 2008
A rendezvény dátuma: 2008. február 7-8.
2007/2008 fordulóján Pénzesgyőrbe, a Pangea Házba szervezzük baráti találkozónkat (2008. február 7-8.,
csütörtök déltől – péntek délutánig). Tervezett programunk ...
2007 nem az erdőrezervátum-kutatás éve volt! Ennek ellenére dolgoztunk tovább, ha kevesebbet is értünk
csak el, mint szerettük volna – tavalyi terveink nagy része 2008-ra maradt.
2007/2008 fordulóján Pénzesgyőrbe, a Pangea Házba szervezzük baráti találkozónkat. Többünknek
személyes kötődése is van ehhez a nagyszerű bázishoz. Nem csupán a táj és a ház nagyszerű. Breuer
László , "Sumi" által megvalósított és továbböröklődő gondolatok ott egy különös csomópontba
sűrűsödnek. Ebből az erőből bátran meríthetünk, sőt remélem, hogy a magunk módján egy picit mi is
hozzáadunk majd.
HELYSZÍNE: Pangea Ház – Pénzesgyőri Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpont
8426 Pénzesgyőr, Béke út 57. – utolsó porta a falu Bakonybél felé eső végén!
IDŐPONTJA: 2008. február 7-8., csütörtök déltől – péntek délutánig
UTAZÁS, ELLÁTÁS, EGYEBEK: kocsival, akinél lesz utasnak hely, kérem jelezze (HF: 30-5279625)!
Szállást és étkezést biztosítunk, részvételi díj nincs. Az önellátós kulcsos házban hideg/melegvíz,
fürdőszoba, konyha van. Szállás a tetőtérben, matracon (pokróc, kispárna és lepedő van), hálózsákot és
törülközőt hozni kell! A csütörtök esti vacsorára kemencében frissen kisütött langallót készít nekünk Papp
Orsi, amelynek elkészítésében számít lelkes érdeklődésünkre és segítségünkre (befűtés, tésztagyúrás,
lángos-szaggatás, sütés, ízesítés-kreálmányok …). A pénteki reggelit magunknak biztosítjuk (ami maradt a
langallóból és amit hozunk magunkkal), a közös ebédet megrendeljük (többfélére gondoltunk, hogy
lehessen válogatni).
TERVEZETT PROGRAM (CSÜTÖRTÖK 12:00 – KÉSŐ ESTIG):
Érkezés – fogadás, déltől (és a kemence bedurrantása!)
13:00 Megnyitó, mit terveztünk el, mi a programunk ezen a találkozón? – Horváth Ferenc
Kör-bemutatkozás, rövid beszámolók, tájékoztatók – munkákról, projektekről, megjelent vagy megjelenő
könyvről, szakdolgozatokról, védésekről, poszterről, publikációkról, konferenciákról, eseményekről …
- hozzatok megjelent publikációkból 2 példányt az ER Archívum számára (és ha lehet digitálisan is)
- TDK, szakdolgozat bemutatását is várjuk a szakdolgozótól vagy témavezetőjétől!
16:00 Termőhelyi viszonyok és a vegetáció kapcsolatának értékelése a soproni Hidegvíz-völgy
erdőrezervátum területén (Guti László, Heil Bálint, Bidló András, Kovács Gábor & Király Angéla)
16:30 Termőhelyi felvételek kiértékelésének új módszerei az erdőrezervátumok példáján (Illés Gábor,

Bidló András, Heil Bálint & Kovács Gábor)
17:00 Terepi, lézerszkenner és fotogrammetriai módszerek összehasonlító értékelése Hidegvíz-völgyi
párhuzamos vizsgálatok példáján (Király Géza)
17:30 A börzsönyi Pogány – Rózsás erdőrezervátum erdőtörténete (Tóth Tímea)
18:00 Kemencében sült "langalló-vacsora"
20:00 A Pogány – Rózsás erdőrezervátum magterületének faállomány-szerkezeti változatossága – vetítés
(Tóth Tímea)
PÉNTEKI PROGRAM (8:30 – 16:00)
8:30 Az ERDŐ+h+á+l+ó szerinti botanikai felmérés módszertani kérdései
- A 2007-es vizsgálatok tapasztalatai (Ódor Péter, Bölöni János & Standovár Tibor)
- A javasolt módszer részletes bemutatása és vitája (Ódor Péter)
- A 2008-as botanikai felmérés előkészítése (Mázsa Katalin)
10:30 A felsőtárkányi Vár-hegy erdőtörténete és a 120 éves faállomány fejlődésének rekonstrukciós
rejtvénye
- Háttér és célkitűzéseink (Horváth Ferenc)
- A legutóbbi 120 év erdőgazdálkodásának története (Mázsa Katalin)
- Erdőrészlet – ERDŐ+h+á+l+ó – "állab": hogyan kezeljük a térbeli mintázatokat? (Horváth Ferenc)
- Egy eszköz: a CO2FIX bemutatása (Balázs Borbála)
- Hogyan szeretnénk a rejtvényt megoldani: problémák és elképzelések (Horváth Ferenc & Balázs Borbála)
12:00 Közös ebéd
13:00 Látogatás a Som-hegy erdőrezervátumban – néhány kilométeres (mászós) túra, vezetőnk Papp
Zoltán erdész. A magterületen régen felhagyott, idős gazdasági erdő (bükkös) és elegyes tetőerdő
található. A védőzónában a Bakonyerdő Zrt. természetközeli gazdálkodást folytat.
16:00 A Baráti Találkozó vége, elköszönünk …
A részletes program csatoltan található.
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