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INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK - az ER HTV adatbázis és az új honlap beindítása
Az ER HTV adatbázis kezeli a hosszú távú alapfelmérések adatait. A fő fejlesztési szakasz, majd az
adatfeldolgozás folyamatának tesztelése 2013-ban befejeződött. Ősszel elkezdtük a FAÁSZ, ÚJCS és ANÖV
adatlapok feldolgozását. ...
(Részletek)

2008-

Évenként 1-1 újabb alapfelmérés

folyamatos

2008/2009-től évente egy-egy újabb erdőrezervátum felmérését végeztük el, annak ellenére, hogy a program
finanszírozása jelentősen visszaesett. 2008/09 - bükki Őserdő, 2009/13 - Kőszegi-forrás, 2010/11 - Kecskés-galya,
2011/13 - Nagy Istrázsa-hegy, 2012/13 - Bükkhát és Juhdöglő-völgy, 2013 - Vétyem, 2014 - Dédai-erdő, 2014/15 Bockerek.
(Részletek)

2003-2009

ER HTV felmérésmódszertan részleteinek kidolgozása és tesztelése
2003 és 2009 között alakítottuk ki a hosszú távú általános mintavételi tervet, és végeztük el a faállományszerkezet, az újulati és cserjeszint, továbbá az aljnövényzeti felmérés egységes módszerének kidolgozását.
Egymáshoz illesztettük a módszertani modulokat, és megvitattuk a terepi tesztelések tapasztalatait.
(Részletek)

2001, 2002,

"ER, Az erdőrezervátum-kutatás eredményei" - ISSN 1587-7272

2009 ...

Örömteli és ünnepi alkalom mind az erdészeti, mind az ökológiai szakterület számára, hogy egy új, fontos
publikációs fórummal gazdagodik a hazai tudományos közélet, amely az ER, Az erdőrezervátum-kutatás
eredményei címet viseli.
(Részletek)

1998-1999

Az erdőrezervátumok (második) országos felmérése
A szemlézés egységes módszertan alapján, 15 kutató együttműködésében, mind a 63 kijelölt erdőrezervátumban
elkészült. A felmérés dokumentumait - erdőrezervátum és erdőrészlet szintű leírásokat (adatlapokat), valamint a
dokumentumfényképeket - az Erdőrezervátum Program Archívumába helyeztük el. Az adatlapok digitális
feldolgozását 2003-ban végeztük el.
(Részletek)

1997-2002

A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei
Alapozó könyv, amely összefoglalja az eddig tett erőfeszítések eredményeit: értelmezés, európai kitekintés,
szabályok, erdőrezervátumok, célkitűzések, kutatási stratégia és módszerek ...
(Részletek)

1997 - ...

Az ER Archívum
Az Erdőrezervátum Program Archívumát azzal a céllal hoztuk létre, gondozzuk és gyarapítsuk és egy központi
helyen biztosítsuk a hazai erdőrezervátum kutatással kapcsolatos információk, eredmények elérhetőségét és
megmaradását. Az ER Archívumban két gyűjteményt gondozunk: a "Publikációk"-at és külön a "Jelentések,
dokumentumok, adatlapok, jegyzőkönyvek, kiadatlan dolgozatok"-at.
(Részletek)

1991-1996,

Az erdőrezervátumok jogi védelmének megteremtése

2000

Egy 1991-ben hozott kormányhatározat rendelkezett a hazai erdőrezervátum-hálózat kijelöléséről, később a
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény vezette be az "erdőrezervátum" fogalmát, ezzel párhuzamosan
a LIV. törvény is rendezi ezt a státuszt. Majd 2000-ben
(Részletek)
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