Megjelent az Erdőrezervátum Program honlapján (https://erdorezervatum.hu)
2004-05-23
Horváth Ferenc

A rendezvény éve: 2004
A rendezvény dátuma: június 3. - június 4.
Az erdőrezervátum program keretében 2003-ban összehasonlító faállomány-szerkezet felmérésmódszertani vizsgálatba kezdett az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének munkacsoportja a Várhegy Erdőrezervátum területén. A mintaterületeket, céljainkat és az összehasonlítani kívánt módszereket
mutatjuk be és vitatjuk meg egy szakmai találkozó keretében.
Az erdőrezervátum program keretében 2003-ban összehasonlító faállomány-szerkezet felmérésmódszertani vizsgálatba kezdtünk a Vár-hegy Erdőrezervátum területén.
CÉLUNK, hogy
1) áttekintsük és kipróbáljuk az erdőrezervátum-kutatásban ajánlott faállományszerkezeti (FAÁSZ)
vizsgálati módszerek fontosabb változatait,
2) megtanuljuk a faállományszerkezet felmérésének különféle szempontjait, módszereit és kipróbáljuk
eszközeit,
3) megismerjük ezek idő-, szakember-, eszköz- és költség-igényét, valamint a nyerhető információk
felhasználhatóságának lehetőségeit és korlátait,
4) hozzunk létre egy kísérleti mintaterületet,
5) hozzunk létre egy térinformatikai adatbázist és azon szimulációs összehasonlító módszertani
elemzéseket végezzünk, értékeljük az eredményeket,
6) az eredményeket mutassuk be, vitassuk meg szakmai körökben és tegyünk ajánlásokat az
erdőrezervátum program hálózatos (szisztematikus) faállomány-szerkezet vizsgálati módszereire.
CSÜTÖRTÖKI PROGRAM (DÉLUTÁN)
13:30 – 18:00
A magterület és a mintaterületek bemutatása – körséta a Vár-hegy gerincén és csúcsán keresztül –
Horváth Ferenc
- általános és történeti bemutatás – Mázsa Katalin
- az 1. mintaterület és az M0 – részletes faegyed szintű felmérés – Horváth Ferenc
- a Bitterlich-féle szögszámláló próba (Czájlik 2002 ) bemutatása – Ősz Gusztáv és Gergely Zoltán (M1 –
Gergely/Czájlik féle módszer)

- az "egri ETI"-féle módszer és adatlap bemutatása – Ősz Gusztáv (M3 – törzseléses és szögszámláló próba
kombináció)
- séta a hajdani földváron keresztül a másik mintaterülethez
- a 2. mintaterület bemutatása és a mintakörös módszerek bemutatása – Horváth Ferenc (M2a – állandó
mintakörös, M2b – koncentrikus mintakörös felmérés)
19:30 – 21:00
Az összehasonlító FAÁSZ-módszertani vizsgálat célkitűzéseinek áttekintése, vita, beszélgetés az értékelés
szempontjairól – Horváth Ferenc
PÉNTEKI PROGRAM (DÉLELŐTT)
09:00 – 10:00
Bemutató az első eredményekből – Aszalós Réka
10:00 – 12:00
Séta és beszélgetés faegyed-történeti és faállomány-dinamikai szempontokról – Horváth Ferenc és Bölöni
János
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