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A rendezvény éve: 2001
A rendezvény dátuma: 2001. november 8.
Előadó- és vitaülés az „Erdész – ökológus párbeszéd” keretei között
az MTA Botanikai Bizottsága, Erdészeti Bizottsága, Természetvédelmi és Konzervációbiológiai Bizottsága,
valamint a Környezetvédelmi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala és az MTA Ökológiai és Botanikai
Kutatóintézete rendezésében
„Az erdőrezervátum-kutatás helyzete és perspektívája hazánkban”
2001. november 8-án 10 – 15 óráig, az MTA Nagytermében
Az erdőrezervátum program fontos mérföldkövéhez érkezett azzal, hogy főbb vonalaiban lezárul az
Országos Erdőrezervátum-hálózat kijelölésének és a területek törvényes védelem alá helyezésének
korszaka. Ezzel előtérbe kerülhet az erdőrezervátum-hálózat létrehozásának eredeti célja: a hazai erdők
hosszú távon zavartalanul érvényre jutó természetes folyamatainak megismerése az erdészeti és ökológiai
tudományok, a természetközeli erdőgazdálkodás fejlő-désének javára, nem utolsó sorban pedig hazánk

természetszerű erdeinek megőrzése, biológiai értékeinek védelme érdekében.
A tudományos ülésen bemutatásra kerül a hazai erdőrezervátum-kutatás célját, stratégiáját és módszereit
megalapozó kézikönyv és az elmúlt több mint tíz év módszertani és erdődinamikai kutatásainak első
eredményei.
A tudományos ülés egyúttal arra is alkalmat teremt, hogy az erdőrezervátumok kutatásának és a kutató
erdészek, ökológusok, természetvédők együttműködésének további jövőjéről folytassunk párbeszédet.
PROGRAM
A tudományos ülést levezető elnök: Borhidi Attila
Bevezető és a módszertani kézikönyv bemutatása - Tardy János
„Az erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei”
30 perces előadások 10:15-tól 12:15-ig
Winfried Bücking (Forest Research Institue of Baden – Württemberg) a Forest Reserve Research Network
egyik vezető kutatójának előadása
A természetes erdődinamikai kutatások célja, jelentősége, fontossága az ökológiai tudományok és
természetvédelem számára - Standovár Tibor
Az erdőrezervátumokban végzett kutatások lehetséges szerepe a hazai természetközeli erdőművelés
szempontjából - Koloszár József
Az erdőrezervátum-kutatás módszertana - Bidló A., Borhidi A., Bölöni J., Czájlik P., Forró E., Horváth F.,
Hahn I., Kovács G., Maglóczky Zs., Oroszi S., Siller I., Somogyi Z., Standovár T., Traser Gy.
„Az erdőrezervátum-kutatás perspektívái”
vitaülés vitaindító előadásokkal 13:00-tól (15:00-ig)
vitavezető: Mátyás Csaba
témakör: Az erdőrezervátum-kutatás stratégiája és erdészeti jelentősége
„Az Országos Erdőrezervátum-hálózat bemutatása”
Egy adatokat, összegzéseket és az áttekintő térképet tartalmazó külön kiadvány formájában minden
résztvevő számára (nem előadás!)
Szerzői: Bartha Dénes, Borhidi Attila, Esztó Piroska, Horváth Ferenc, Mázsa Katalin, Temesi Géza

Forrás URL (modified on 2015-01-01 21:00):https://erdorezervatum.hu/node/8604

