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Monitoring az erdészetben és a vadgazdálkodásban
2012-11-01 (HF )
A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya és az MTA Erdészeti
Tudományos Bizottsága tisztelettel meghívja Önt "Monitoring az erdészetben és a
vadgazdálkodásban" címen...

A "Svájci-Magyar Együttműködési Program" nyitókonferencia - ER vonatkozások
2012-10-18 (Horváth Ferenc )
"Fenntartható természetvédelem a magyarországi Natura 2000 területeken" címmel új
projekt indult. A "Natura 2000 erdei élőhelyek monitorozási módszerének...

Módszertani fejlesztések az erdőrezervátum kutatásban - doktori védés
2012-06-25 (Horváth Ferenc )
A Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar
Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola tisztelettel
meghívja Önt és Munkatársait ...

ER-33 Bükkhát kutatási terve, 2012-2013
2012-04-12 (HF - OAA )
Fő célkitűzés az erdőrezervátum magterületén az egységes (a többi erdőrezervátum
felméréséhez igazodó) alapfelmérés elkészítése, amelyet egy hosszú távú vizsgálatsorozat (HTV) első felmérésének tekintünk. ...

Az erdőrezervátum-kutatók IX. találkozója Szilvásváradon lesz
2011-03-07 (HF )
Folytatva a 9 éves hagyományt, 2011-ben ismét összehívjuk a hazai erdőrezervátumok
kutatásában és fenntartásában érdekelt szakembereket és érdeklődőket Szilvásváradon,
hogy áttekintsük a hazai erdőrezervátum...

"ER" 3 - egy őserdőfragmentum fennmaradásának története
2010-01-20 (HF )
Végre elkészült Az erdőrezervátum-kutatás eredményei című kiadványunk következő
száma. A csak "Kékes erdőtörténet"-ként emlegetett kötet szerzője: Czájlik Péter.

MNEB irányelvek az erdőrezervátumok védőzónájának kezeléséről
2009-02-11 (HF )
A Magyar Nemzeti Erdőrezervátum Bizottság (MNEB) szakmai irányelveket dolgozott
ki az erdőrezervátumok védőzónájának kezeléséről, amelyet a Környezetvédelmi és...

A felsőtárkányi Baráti Találkozó "spiritusza"
2008-09-28 (HF )
Kedves Barátaink! - Találkozóink gyakran teremtettek alkalmat szakmai vitára, mint
ahogy most is történt - az ER-kutatók 7-ik Baráti Találkozóján, Felsőtárkányban. ...
Kedves Barátaink!...

Az ER TTT 2008. június 19-i megbeszélésének emlékeztetője
2008-06-26 (HF )
Az ER TTT 2008. június 19-i ülésen fontos döntéseket hoztunk (röviden a
legfontosabbakról): az ANÖV és ÚJCS felmérés próbájának tekintjük az idei
terepmunkákat / ezek tapasztalatait a következő baráti találkozón...

Tudományos tanácskozás a NyME EMK-n
2007-12-07 (HF )
A Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara 2007. december 11-én
tudományos tanácskozást szervez az erdőgazdálkodás, környezetvédelem,
természetvédelem és vadászat témakörökben ...
A...

Magyarország erdőtársulásai - MEGHÍVÓ és TÉZISEK
2007-12-01 (HF )
Az MTA Doktori Tanácsa meghívja Önt KEVEY BALÁZS MTA doktora címre benyújtott "
Magyarország erdőtársulásai" című doktori értekezésének 2007. december 7-én de.
11 órakor a Magyar Tudományos Akadémia...

Természeti folyamatokra alapozó bükk gazdálkodás
2007-11-17 ( )
... avagy vitaülés a Nat-Man kutatási projekt eredményei apropóján - Az OEE
Erdőművelési Szakosztálya és az ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszéke
közös rendezésében. Erdészeti Információs...

A magyarországi erdők természetességének vizsgálata - MEGHÍVÓ és TÉZISEK
2007-10-03 (HF )
MEGHÍVÓ
Az MTA Doktori Tanácsa meghívja Önt BARTHA DÉNES ÁRPÁD MTA doktora címre
benyújtott "A magyarországi erdők természetességének vizsgálata" című...

A Som-hegyi túra térképe!
2007-09-15 (Király Géza )
Kedves ER barátok!
Egy kicsit az emlékezést megkönnyítendő mellékelem a túránk térképét [lásd még: ERkutatók baráti találkozója, Pénzesgyőr 2007/8]. Sajnálattal közlöm, hogy a cigájáról
egyáltalán nem sikerült a fotó.
...

Varga Béla a Magyar Köztársaság Érdemérem Lovagkeresztjét kapta ...
2007-08-21 (HF )
Az erdőkezelés népszerűsítése, az erdők természetes életközösségét támogató
gazdálkodás megvalósítása érdekében hosszú időn át végzett tevékenysége
elismeréseként, Varga Bélának, a Mátra-Nyugatbükki...

"Szálalás és természetközeli erdőgazdálkodás" (a könyv már elfogyott, de ...)
2007-03-25 ( )
A szerzők (Bodonczi L., Illés G., Keresztes Gy., Marghescu T., Meggyesfalvi I. és Sinka A.
) azzal a céllal írták meg a könyvet, hogy segítsék mindazoknak munkáját, akik...

ER-kutatók 5-ik baráti találkozója - Vácrátót, 2006/7
2007-01-27 (Horváth Ferenc )
A 2006. évi - immár ötödik - baráti találkozónkat 2007. január 18-19-én tartottuk
Vácrátóton . . . miben léptünk előre?
Mi történt, mit beszéltünk meg az V. ER baráti találkozón?...

ER középtávú terv, 2006 - végleges
2006-12-09 (HF )
Elkészítettük az Erdőrezervátum Program középtávú tervét, amely csatoltan található
(ZIP-pelve tömörített dokumentum és annak a táblázatos melléklete). --- 2006. novemberdecember - MTA ÖBKI és ER TTT
Elkészítettük az...

ER TERV 2007
2006-12-09 (HF )
Elkészítettük az Erdőrezervátum Program 2007. évi tervét, amely csatoltan található --2006. november-december - MTA ÖBKI és ER TTT. Ezt fogjuk az ER Bizottság elé
javaslatként felterjeszteni.
2006. november-december - MTA ÖBKI és ER TTT

ER országos felmérés ACCESS adatbázisa
2006-11-20 (HF )
Az ER-ok 1998/99-es országos felmérésének munka-adatbázisát innen le lehet tölteni
("ER Orszagos felmeres 1998-99_13.MDB" - tömörített változata, 0,7 Mb). Csak annak
ajánlom, aki tud MS Access-szel bánni, mert nincsenek kényelmes...
ER értékelések, 2006
2006-11-20 (HF )
Az ER TTT 2006. november 24-i ülésének egyik legfontosabb kérdése: az
erdőrezervátumok közötti prioritások konszenzusos kialakítása lesz. A mellékelt WORD
állományban gyűjtöttük össze és írtuk le röviden a legfontosabb erdőrezervátumok
jellemzőit,...

Oldalak

ER középtávú HTV terv, 5-ös változat
2006-11-20 (HF )
Az ER TTT 2006. november 24-i ülésén fojuk megbeszélni a HTV-feladatcsomag
középtávú tervét. A megbeszélés egyik legfontosabb kérdése: az erdőrezervátumok
közötti prioritások konszenzusos kialakítása lesz. A mellékelt EXCEL...

A 7. Magyar Ökológus Kongresszuson adtunk elő
2006-09-20 (HF )
A 7. MÖK - erdei életközösségek szekciójában közvetlen erdőrezervátum-kutatási
eredményről számolt be 6 előadás és 6 poszter. Ez az összes produkció (előadások és
poszterek) 5,6%-a, a szekció...

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...
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