Megjelent az Erdőrezervátum Program honlapján (https://erdorezervatum.hu)
Az erdőgazdálkodás a KvVM-hez kerül (ForestPress) - vagy mégsem?!
2006-06-10 (HF )
Az új törvény szerint az erdőgazdálkodással és az erdővagyon védelmével kapcsolatos
feladatokért a földművelési és vidékfejlesztési miniszter helyett a környezetvédelmi és
vízügyi...
Diplomamunkák: Hidegvíz-völgy és Dávodi-erdő
2006-06-01 (HF )
Vitális Anikó és Zakariás Éva erdőmérnök jelöltek "A Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum
faállomány-szerkezeti felvétele és vizsgálata", míg Kovács Norbert erdőmérnök jelölt
"A Dávodi-erdő...

Pro Natura Emlékplakettet kapott Standovár Tibor!
2006-04-29 (HF )
Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter Pro Natura Emlékplakett-et
adományozott Dr. Standovár Tibornak, az ELTE Növényrendszertani és Ökológiai
Tanszék egyetemi docensének, a hazai erdők...
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Amiről az erdő mesél - Fenntartható Magyarország 2006
2006-04-20 (HF )
A Millenáris Park, "Fenntartható Magyarország 2006" beszélgetés-sorozat keretében
Gálhidy László és Ruff János beszélgetnek. Az alaphangot Jávor Benedek és Gálhidy
László - "Hungary:...

Erdőrezervátumokról az Országos Erdőfórumon
2006-03-18 (HF )
A Kerekerdő Alapítvány részéről Gyöngyössy Péter Országos Erdőfórumot szervezett
(Bakonybél, 2006.

EGER - Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, 2006
2006-01-12 (Mázsa Katalin & Horváth Ferenc )
Az Erdőrezervátum Program egy áttekintő plenáris előadással volt jelen (és néhány
érdekes poszterrel) ...

V. Baráti találkozó - SOPRON, 2005/6
2005-12-23 (Horváth Ferenc )
Baráti találkozót tartunk Sopronban, 2006 február 3-4. ... G Y E R T E K !
Baráti találkozót tartunk Sopronban, amelyet Bidló András, Veperdi Gábor és Horváth
Ferenc szervez. A...

2005-ös ER-rendezvények a Magyar Tudomány Ünnepe keretében
2005-12-02 (Horváth Ferenc )
Az erdőrezervátum-kutatás aktuális eredményeiből a Magyar Tudomány Ünnepe,
2005-ös rendezvényeinek sorában előadást tart Bölöni János november 14-én (hétfőn)
Vácrátóton, majd november 24-25-...

Szűk körben, baráti hangulatban vitázva (MVP FAÁSZ értékelése ...)
2005-11-25 (HF )
Alig néhány órája búcsuztunk el egymástól, ilyenkor lehet ellazulni (különösen a
szervezőknek :) - vagy ilyenkor lehet beszámolni frissen szerzett élményeinkről? Személyes benyomásaimat hadd osszam...

IV. Baráti találkozó ... Az MVP FAÁSZ felmérés vitája - Vácrátót, 2005
2005-11-10 (HF )
A 2005-ös év legfontosabb módszertani fejleménye, hogy kialakítottuk az
"ERDŐ+h+á+l+ó" mintavételi pontjaiban javasolt faállomány-szerkezeti felmérés
módszerét (MVP FAÁSZ) és azt a Kékes, a Vár-hegy...

Miniszteri elismerő oklevelet kapott Turcsányiné Dr. Siller Irén!
2005-05-03 (HF )
Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter miniszteri elismerő okleveletet adományozott Turcsányiné Dr. Siller Irénnek, a Szent István Egyetem,
Állatorvostudományi Kar,...

Megalakult a Magyar Nemzeti Erdőrezervátum Bizottság
2005-02-26 (Horváth Ferenc és Mázsa Katalin )
Megtartotta alakuló ülését a 6/2004. KvVM utasítás alapján létrehozott Magyar Nemzeti
Erdőrezervátum Bizottság. Előzmények, tagok és meghívottak ...
Megtartotta ...
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Gének, ökoszisztémák, gazdálkodás: erdészet, paradigmaváltás után
2005-02-15 (HF )
2005. február 23-án 13 órakor Mátyás Csaba az MTA levelező tagja "Gének,
ökoszisztémák, gazdálkodás: erdészet, paradigmaváltás után" címmel székfoglaló
előadást tart az akadémián.
Az...

Az innováció, a technológia (3/A) lenyomta az ökológiát (3/B) - nem nyertünk!
2005-01-17 (Horváth Ferenc )
"Azért megiszunk valamit?" - írta ma reggel Illés Gabi! - Hát persze :)
Nem nyert pályázatunk az NKFP idei versenyében, de összejött egy csapat! Azért azt is
látnunk...

III. Baráti találkozó - Vácrátót, 2004
2005-01-02 (HF )
Baráti találkozóra hívunk benneteket, hogy áttekintsük az elmúlt időszak eseményeit,
beszámoljunk egymásnak folyamatban lévő munkáinkról, eredményeinkről és ...

KÖNYV: Őserdők a Kárpát-medencében
2004-12-10 (Horváth Ferenc )
Bartha Dénes és Oroszi Sándor szerzőségében - szerkesztésében, Standovár Tibor
előszavával megjelent egy könyv "Őserdők a Kárpát-medencében" címmel. Részletek az...

Az erdőrezervátum-kutatás módszertana - bemutattuk az ERDŐ+h+á+l+ó-t!
2004-11-20 (Horváth Ferenc )
Erdőről előadni, erdőről beszélgetni, vitázni mindig hálás feladat - hiszen mindannyian
szeretjük "őket", különösen az erdőrezervátumokat. Sokan voltunk és jó volt a társaság -...

Konferencia a gyapjaslepkéről (ForestPress)
2004-11-15 (ForestPress, 2004 október 18. - HF )
2004. november 23-án, Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia székházának
Kistermében tudományos konferenciát tartanak a gyapjaslepke idei károsításáról, a
jövőre várható megjelenéséről és...

ER-rendezvények a Magyar Tudomány Ünnepe keretében
2004-10-27 (Horváth Ferenc )
Az erdőrezervátum-kutatás aktuális eredményeiből a Magyar Tudomány Ünnepe, 2004
keretében november 8-án egy előadás hangzik el Vácrátóton, 11-12-én pedig bemutatót
és vitaülést rendezünk...

ERDŐMŰVELÉS A XXI. SZÁZADBAN - KONFERENCIA SOPRONBAN (ForestPress)
2004-10-21 (ForestPress 2004. október 19. - HF )
"A XXI. SZÁZAD ERDŐMŰVELÉSE, ÉS AZ ERDŐMŰVELÉS OKTATÁSÁNAK 100
ESZTENDŐS TAPASZTALATAI AZ ERDŐMÉRNÖK KÉPZÉSBEN" címmel az MTA
programja keretében a 2004. évi Magyar...

NKFP-3B/011/2004 prezentáció!
2004-09-07 (Horváth Ferenc )
A "KPI" faxban értesítette Mátyás Csaba professzor urat, hogy "A pannon régióra
jellemző természetes, természetközeli erdők szerkezetének, dinamikájának és
biodiverzitásának vizsgálata és elemzése Magyarország erdőrezervátum...

Oldalak

Erdőökológiai kutatások erdőrezervátumokban (NKFP főpályázat)
2004-07-02 (Horváth Ferenc és Bidló András )
Elkészítettük és beadtuk "A pannon régióra jellemző természetes, természetközeli erdők
szerkezetének, dinamikájának és biodiverzitásának vizsgálata és elemzése
Magyarország...

Bemutató a vár-hegyi erdőrezervátumban
2004-06-10 (Horváth Ferenc )
Az erdőrezervátum-kutatás egyik fontos felmérés-módszertani kérdése: hogyan írjuk le,
hogyan ismerjük meg a faállomány-szerkezetet és a faállomány-dinamikát?
Bemutatót és vitát rendeztünk 2004 június 3-4-én az...

Beadtuk előpályázatunkat az NKFP-re!
2004-05-11 (Horváth Ferenc és Bidló András )
"A pannon régióra jellemző természetes, természetközeli erdők szerkezetének,
dinamikájának és biodiverzitásának vizsgálata és elemzése Magyarország
erdőrezervátum-hálózatában" címmel elkészítettük és...

ER-kutatók őrségi baráti találkozója
2003-11-26 (HF )
Az MTA ÖBKI és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága közös rendezésében szeretettel
meghívunk az „Erdőrezervátum-kutatók őrségi baráti találkozójára”. Célunk az
elmúlt időszak áttekintése, egyfajta magunk közötti...
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