Megjelent az Erdőrezervátum Program honlapján (https://www.erdorezervatum.hu)
ER-kutatók X. baráti találkozója, Vácrátót - Valkó
2015-01-27 (HF )
Tizedik rendezvényünk fő témája a megújított www.erdorezervatum.hu honlap és a
mögötte meghúzódó ER HTV adatbázis bemutatása, de...

Brolly Gábor doktori dolgozatának nyilvános védése
2013-05-11 (HF )
Brolly Gábor "Faegyedek térképezése és állapotjellemzőik meghatározása földi
lézeres letapogatás adataiból" című doktori értekezés nyilvános védése ...

Erőrezervátumokról a "Monitoring az erdészetben és vadgazdálkodásban" MTÜ
tudományos ülésen
2012-11-01 (HF )
Monitoring az erdőrezervátum és erdőtermészetesség kutatásában címmel
tartottunk előadást az MTA Agrártudományok Osztálya és Erdészeti...

Horváth Ferenc nyilvános doktori védés, 2012
2012-06-01 (HF )
HORVÁTH FERENC doktorjelölt “Módszertani fejlesztések az erdőrezervátumkutatásban" című PhD értekezésének nyilvános vitája ...

Tanács Eszter doktori értekezésének nyilvános vitája
2011-09-15 (HF )
Tanács Eszter "Az erdőszerkezet tér- és időbeli mintázatainak vizsgálata a
Haragistya-Lófej erdőrezervátum (Aggteleki-karszt) területén" című
értekezésének védése ...

Tinya Flóra doktori értekezésének nyilvános vitája
2011-09-11 (HF )
Tinya Flóra "Fényviszonyok és az aljnövényzet közötti összefüggés vizsgálata
őrségi erdőkben" című értekezésének védése ...

ER-kutatók IX. találkozója, Szilvásvárad
2011-03-07 (HF )
Ismét összehívjuk a hazai erdőrezervátumok kutatásában és fenntartásában érdekelt
szakembereket és érdeklődőket, hogy áttekintsük a hazai erdőrezervátum-kutatás
aktuális munkáit, helyszíneit és várható jövőjét....

Erős-Honti Zsolt doktori dolgozatának nyilvános védése
2009-10-17 (HF )
Erős-Honti Zsolt "Adatok a bükki „Őserdő” ektomikorrhiza-közösségéről" című
értekezésének védése

ER-kutatók Baráti Találkozója, 2008/9 - Felsőtárkány
2009-01-26 (HF )
M E G H Í V Ó - az MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KUTATÓINTÉZETE és a BÜKKI
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG szeretettel meghívja Önt az Erdőrezervátum-kutatók
Baráti Találkozójára ...

Kenderes Kata doktori védése
2008-12-01 (HF )
Kenderes Kata szerettel meghívja minden barátját és "üzletfelét" doktori védésére,
amelyre 2008. december 9-én 10 órás kezdettel kerül sor az ELTE ...

Gálhidy László PhD értekezésének nyilvános védése
2008-10-16 (HF )
Az ELTE TTK Doktori Tanácsa közzéteszi, hogy Gálhidy László okleveles biológus "AZ
ALJNÖVÉNYZET FAJÖSSZETÉTELÉNEK ÉS TÖMEGESSÉGÉNEK VÁLTOZÁSAI
KÖZÉPHEGYSÉGI BÜKKÖSÖK ..."

ER-kutatók baráti találkozója 2007/8 - Pénzesgyőr
2008-01-23 (HF )
2007/2008 fordulóján Pénzesgyőrbe, a Pangea Házba szervezzük baráti találkozónkat
(2008. február 7-8., csütörtök déltől – péntek délutánig). Tervezett programunk ...

MVP FAÁSZ módszertan zárómegbeszélés - április 17-én tartjuk - "menetrend" letölthető!
2007-04-09 (Horváth Ferenc )
Kedves szerzők és ER-TTT! ... Az ERDŐ+h+á+l+ó mintavételi pontjaiban ajánlott
faállomány-szerkezeti felmérés (MVP FAÁSZ) módszerének...

Mihók Barbara nyilvános doktori védése
2007-04-07 (HF )
Pálné Mihók Barbara "Lékek fénymintázata és növényzeti regenerációja bükkös
állományokban" című értekezésének védése

ER-kutatók 5-ik baráti találkozója - Vácrátót, 2006
2007-01-09 (Horváth Ferenc )
A "HÍREINK" rovatba írtam egy nyúlfarknyi beszámolót, a találkozó már lezajlott (HF)!
/ ... az elején még úgy tűnt, hogy két "laza" napunk lesz, most inkább ...

MTÜ: Az erdőrezervátum-kutatás eredményei, 2001-2006
2006-11-12 (HF )
A Magyar Tudomány Ünnepe keretében konferenciát rendezünk az elmúlt évek
erdőrezervátum-kutatási eredményeiből. Öt éve, 2001-ben tartottuk "Az erdőrezervátumkutatás helyzete és perspektívája...

ER baráti találkozó - SOPRON, 2005/6 (Program)
2006-01-25 (Horváth Ferenc )
Újra eltelt egy év, és lassan valódi hagyománnyá válik baráti találkozónk. Ezúttal
Sopronban rendezzük meg összejövetelünket, hogy áttekintsük 2005 fontosabb
eseményeit ... a találkozót...

Az "MVP FAÁSZ" felmérés vitája
2005-11-10 (Horváth Ferenc )
A 2005-ös év legfontosabb módszertani fejleménye, hogy a korábbi tapasztalatok és a
tavalyi elővizsgálatok tanulságainak összegzése alapján, kialakítottuk a szisztematikus
vizsgálat (Czájlik 2002), az "ERDŐ...

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

Hazai montán bükkös erdőrezervátumok nagygombái
2004-12-10 (Horváth Ferenc - Turcsányiné Siller Irén )
A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA
meghívja Önt Turcsányiné dr. Siller Irén: HAZAI MONTÁN BÜKKÖS
ERDŐREZERVÁTUMOK NAGYGOMBÁI ...

Az "ERDŐ+h+á+l+ó" bemutatása
2004-10-28 (Horváth Ferenc )
Tisztelettel meghívunk az "ERDŐ+h+á+l+ó" és a Vár-hegyen folyó módszertani
vizsgálatok eredményeinek bemutatására és szakmai vitájára. Programunkat a
Magyar Tudomány Ünnepe keretében, a KvVM...

Bemutató, szakmai vita tapasztalatcsere, Várkút
2004-05-23 (Horváth Ferenc )
Az erdőrezervátum program keretében 2003-ban összehasonlító faállomány-szerkezet
felmérés-módszertani vizsgálatba kezdett az MTA Ökológiai és Botanikai
Kutatóintézetének munkacsoportja a Vár-hegy...

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...

Kedves erdőrezervátum-kutató barátaink - Nagyoroszi, 2002
2002-11-28 (HF )
Kötetlen megbeszélésre hívtunk benneteket. Célja az elmúlt időszak áttekintése,
egyfajta magunk közötti beszámoló, további terveink és lehetőségeink megbeszélése,
egyeztetése, soraink...

Az erdőrezervátum-kutatás helyzete és perspektívája hazánkban, MTA Székház
2001-11-08 (HF )
„Erdész – ökológus párbeszéd” az MTA Botanikai Bizottsága, Erdészeti Bizottsága,
Természetvédelmi és Konzervációbiológiai Bizottsága, valamint a Környezetvédelmi...
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