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A rendezvény éve:
2007
A rendezvény dátuma:
január 18. - január 19.
A "HÍREINK" rovatba írtam egy nyúlfarknyi beszámolót, a találkozó már lezajlott (HF)! / ... az elején
még úgy tűnt, hogy két "laza" napunk lesz, most inkább úgy mondanám, hogy két "koncentrált" (fél)nap elé
nézünk ... A részletes programot és a jelentkezési lapot csatoltuk.
KEDVES BARÁTAINK!
2006-ban is úgy alakult, hogy baráti találkozónk a következő év elejére csúszik át. Nem fértünk már bele
az idei kalendáriumba, de nem is ez a lényeg! Az elmúlt évről is van be- és elszámolni valónk, most is
vannak fontos közös ügyeink, bőséggel vannak további elképzeléseink, feladataink és terveink és persze
örömmel találkozunk újra egy kis beszélgetésre. A szervezés elején még úgy tűnt, hogy két "laza" napunk
lesz, most inkább úgy mondanám, hogy két "koncentrált" (fél)nap elé nézünk. Szemben a novemberi
akadémiai non-stop-non-interaktív előadásokkal, igazi munkaértekezletet szeretnénk. Hogy így alakul-e? …
az elsősorban rajtunk múlik!
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, 2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4. "Vigyázó Kastély"
2007. január 18-19., csütörtök 12-től – péntek délig
PROGRAM (a csatolt állomány részletesebb)
-------------------------------------------------CSÜTÖRTÖK 12:00 – KÉSŐ ESTIG
Megnyitó, köszöntő – Dr. Török Katalin igazgató
Mit terveztünk el, mi a programunk ezen a találkozón? – Horváth Ferenc
Kör-bemutatkozás, rövid beszámolók, tájékoztatók – munkákról, projektekről, szakdolgozatokról,
védésekről, publikációkról, eseményekről …
13:30 szünet
Tájékoztatás szervezeti kérdésekről, szabályokról és tervekről
- ÖBKI – újjászervezett ER TTT – MNEB ("Bizottság") – KvVM szervezeti/működési áttekintés (Mázsa
Katalin)
- Az ER Program középtávú és 2007-es terve (Horváth Ferenc)
- A célorientált kutatások támogatásának koncepciója (Ódor Péter)
A faállomány-magasság meghatározása sztereó-légifotók értékelése alapján és egy esettanulmány
tanulságai: lehetőségek, előnyök, problémák és kérdések!
- A módszer és "szolgáltatás" bemutatása (Zboray Zoltán, TÁTI)

- Tapasztalatok az Aggteleki karsztról (Tanács Eszter)
17:00 vacsora
A 2005-ben elkezdett MVP-FAÁSZ vita nyitva maradt kérdései, válaszok és a javasolt megoldások
bemutatása és megbeszélése, az "MVP-FAÁSZ" felmérés adatainak értékelése (Horváth Ferenc)
Vetítés és élménybeszámoló Kenderes Katától, beszélgetés és borozgatás
PÉNTEK (9:00 – 12:00)
Módszertani kérdések megbeszélése és a botanikai felmérés előkészítése
- Az ERDŐ+h+á+l+ó szerinti botanikai felmérés javasolt módszerének bemutatása és első megbeszélése
(Bölöni János, Ódor Péter, Standovár Tibor és Sivák Krisztián)
- MVP-FAÁSZ és a botanikai felmérés egymáshoz való illeszkedése (Horváth Ferenc és …)
- TALAJ és a botanikai felmérés egymáshoz való illeszkedése (Bidló András és …)
- További kapcsolódó (módszertani) kérdések …
- A tesztelés és felmérés "akcióterve" 2007-re …
12:00 köszönjük, vége
ui:
13:00 Az ER TTT megbeszélése
Vácrátót, 2006. december – 2007. január
Mázsa Katalin, Horváth Ferenc és Bölöni János
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete
MEGHÍVÓ - PROGRAM - JELENTKEZÉSI LAP
TABLÓ a találkozó képeiből
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