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A rendezvény éve: 2006
A rendezvény dátuma: február 3 - február 4
Újra eltelt egy év, és lassan valódi hagyománnyá válik baráti találkozónk. Ezúttal Sopronban rendezzük
meg összejövetelünket, hogy áttekintsük 2005 fontosabb eseményeit ... a találkozót megtartottuk, az
emlékeztetőt LÁSD csatolva ...
A találkozót megtartottuk, a részletekről a csatolt emlékeztető ad visszafogott tájékoztatást (2006.
február 23., HF)
---------Újra eltelt egy év, és lassan valódi hagyománnyá válik baráti találkozónk. Ezúttal Sopronban rendezzük
meg összejövetelünket, hogy áttekintsük 2005 fontosabb eseményeit, beszámoljunk egymásnak
folyamatban lévő munkáinkról, eredményeinkről és problémáinkról, hogy megbeszéljük és egyeztessük
további elképzeléseinket és terveinket
HELYSZÍNE:
Nyugat-Magyarországi Egyetem – Sopron, Ady E. u. 5.
Erdőrendezéstani Tanszék, E. épület, 16-os előadó
IDŐPONTJA:
2006 február 3-4., péntek 10-től szombat délutánig
TERVEZETT PROGRAM (PÉNTEKEN):
10:00
Megnyitó, köszöntő – Dr. Mészáros Károly, dékán
10:15
A soproni Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum kutatási eredményei
o Bidló A.: A Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum
o Király G.: Geodéziai felmérés és légifényképek kiértékelése
o Bidló A., Heil B., Kovács G.: Termőhelyi vizsgálatok
o Veperdi G., Vitális A., Zakariás É.: Faállomány felvételek
o Lakatos F.: A rezervátumban fellépett szúkárosítás
o Bidló A., Heil B., Kovács G., Szokolovszki G.: Lékesedési vizsgálatok
12:30
Ebéd az egyetem menzáján
13:00
Séta a Hidegvíz-völgy Erdőrezervátumban (egészségügyi vágások, ERDŐ+h+á+l+ó, faállomány-szerkezet)
– a területen kb. 40 cm-es hó van. Ennek megfelelően készüljetek! Ide terepjárókkal megyünk, amelyekből

3-4 áll majd rendelkezésünkre (lehet, hogy csak zsúfoltan férünk el).
~17:00
Áttekintés, beszélgetés, vita az eseménykövetésről (EK) és a bejárt erdőrezervátumokról – elővezeti:
Horváth Ferenc
2005-ben többen csináltunk EK-t, érdekesen eltérő megoldásokban, Kenderes Katától pedig kaptunk egy
módszertani javaslatot is, számos erdőrezervátumot be is jártunk – volna tehát miről beszélgetni
18:00
Közös vacsora
19:30
Mohadinaimikai vizsgálatok a Bükki Őserdőben – Ódor Péter
majd
Vetítés Malájziából (Pasoh Erdőrezervátum, Taman Negara Nemzeti Park, gombák) – Siller Irén
SZOMBATI PROGRAM (9:00 – 13:00):
További rövid beszámolók, tájékoztatók – munkákról, projektekről, szakdolgozatokról, védésekről,
publikációkról, eseményekről, eredményekről – és TERVEK
o ÖBKI koordinátor beszámolója 2005-ről (Mázsa Katalin)
o Termőhelyfeltárás és térképezés 2005 & 2006? (Bidló András)
o Kékes-Észak Erdőrezervátum állomány-felvétele (Góhér Zoltán, Bidló A., Heil B. és Kovács G.)
o Áttekintés "ERDŐ+h+á+l+ó"-k létesítéséről (Horváth Ferenc)
o Hol tartunk a FAÁSZ módszertannal? (Horváth Ferenc)
o Szalafői helyzetkép és 2006? (Horváth Jenő, Király Géza)
o Szabad a pálya mindenkinek: rövid kötetlen tájékoztatók és TERVEK …
Közös kutatás tervek, prioritások megbeszélése (HF)
o Tudunk-e már valamit 2006 finanszírozásáról, nagyobb pályázatokról?
o Feladatok Szalafő, Kékes, Vár-hegy, Hidegvíz-völgy esetében?
o Hogyan, merre és mikor tovább …
Az erdőrezervátum-kutatás megjelenítése – rendezvény és publikációs tervek
o Áttekintés 2005 (Mázsa Katalin)
o Hol tartunk az "ER" következő köteteivel? – publikációs javaslatok (Horváth Ferenc)
o Tervek és javaslatok megbeszélése ER rendezvényekre vonatkozóan
13:00
Ebéd az egyetem menzáján
Vácrátót, 2006. január 12.
Bidló András, Veperdi Gábor és Horváth Ferenc
Nyugat-Magyarországi Egyetem - Sopron
Emlékeztető

Forrás URL (modified on 2015-01-03 17:24):https://erdorezervatum.hu/node/1125

