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A rendezvény éve: 2005
A rendezvény dátuma: 2005 január 7 - 8.
Baráti találkozóra hívunk benneteket, hogy áttekintsük az elmúlt időszak eseményeit, beszámoljunk
egymásnak folyamatban lévő munkáinkról, eredményeinkről és problémáinkról, hogy megbeszéljük és
egyeztessük további elképzeléseinket, hogy közös terveket kovácsoljunk a jövőre nézve.
HELYSZÍNE:
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, "Vigyázó-kastély" – Vácrátót
IDŐPONTJA:
2005 január 7-8., péntek 12-től szombat délutánig
TERVEZETT PROGRAM (PÉNTEKEN):
11:00 – 12:00 között érkezés
Bevezetés, bemutatkozások és a tervezett program áttekintése
Beszámolók, tájékoztatók – munkákról, projektekről, szakdolgozatokról, védésekről, publikációkról,
eseményekről, eredményekről – és 2004 értékelése
o ÖBKI koordinátor beszámolója 2004-ről (Mázsa Katalin, Horváth Ferenc)
o Szalafői helyzetkép (Horváth Jenő, Márkus István, Király Géza, Bóka Zoltán és Csernyi Róbert)
o A Vár-hegy tölgyese, 2004 (Horváth Ferenc, Aszalós Réka és Kovács Gabriella)
o A Kékes Erdőrezervátum története (Czájlik Péter)
szünet (nyújtózkodás, beigli, tea, kávé)
o Termőhelyfeltárás és térképezés 2004-ben (Bidló András, Kovács Gábor, Heil Bálint és mtsai)
o Erdődinamika és a humuszformák változása (Czájlik Péter és Forró Edit)
o Szabad a pálya: rövid kötetlen tájékoztatók a találkozó többi résztvevőjétől, kérdések, hozzászólások …
szünet (nyújtózkodás, beigli, tea, kávé)
"ERedmény-BÖRZE" – mi van a közösben, mit teszünk a közösbe?
o ER honlap és ER Archívum
o Az erdőrezervátumokhoz kapcsolódó szakdolgozatokat, projekt-ismertetéseket, híreket, képeket és
publikációkat gyűjtjük az archívum és nyilvántartás számára – BÖRZE: mindenki hozza el publikációit,
dolgozatát … >>> ER Archívum
vacsora
Magyar Nemzeti Erdőrezervátum Bizottság és mi …

o Tájékoztató a Magyar Nemzeti Erdőrezervátum Bizottság (MNER Bizottság) megalakításáról, tagjairól,
tervezett tevékenységéről (Mázsa Katalin)
o MNER Bizottság, ER TTT és mi?
ER "csiszolatok" – késő esti vetítés, tudomány lazán
o Hogyan csináljunk az adatokból termőhely-térképet? (Illés Gábor)
o Tanulságok a Tési-fennsík, K-Bakony erdejéből (Bölöni Janó)
o Hazai montán bükkös erdőrezervátumok nagygombái (Siller Irén )
SZOMBATI PROGRAM (REGGEL 9-TŐL KORA DÉLUTÁNIG):
Az NKFP pályázat (2004) áttekintése – önértékelés és tanulságok
o A pályázat bemutatása (Bidló András, Horváth Ferenc, Czájlik Péter, Márkus István)
o Milyen véleményeket/kritikákat kaptunk, hallottunk?
o Önértékelés! Milyen tanulságok vonhatók le? (Horváth Ferenc)
szünet (nyújtózkodás, tea, kávé)
Kutatási elkézeléseink, törekvéseink, terveink bemutatása és megbeszélése
o Czájlik Péter (VITvK)
o NyME Termőhelyismerettani Tsz. (Bidló András, Kovács Gábor)
o NyME Földmérési és Távérzékelési Tsz. (Király Géza, Márkus István, Brolly Gábor)
o Az ÖBKI ER-kutatás (Horváth Ferenc, Bölöni János, Mázsa Kati)
o Szabad a pálya: ki mit tervez?
o…
o ER-koordináció: igények és tervek (Mázsa Katalin, Horváth Ferenc)
szünet (nyújtózkodás, tea, kávé)
Közös kutatási tervek, együttműködések, pályázatok, finanszírozás és prioritások
o ER projekt-tervek és prioritások kidolgozása
o Mit tervezzünk, javasoljunk a KvVM TvH felé?
o Mi legyen a pályázati stratégiánk 2005-re?
Az erdőrezervátum-kutatás megjelenítése – rendezvényeink, kiadványaink, PR?
o A www.erdorezervatum.hu honlapról
o "Az erdőrezervátum-kutatás eredményei"-ről
o Milyen rendezvényeket tervezzünk?
o…
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