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tudásra: a s7igetkózi kózös erclés7cti
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Célok és tervezett eÍedmények

A projckt al.pgonclolata eg olyan ir-inor rti' nrr,nrt-rnzo rrrd.z-r k,lolAozr,r.
amcly a bósi erólnű r]Zerncltctése miatt
é ntctt ánéri erdlík eg1'5fgg5 s7clrr]é]eíí
nonitorozását szolgílja, eleget téve a két
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ví'rzékcl('si laboÍltan'i(lnr kjala]ií
lz NY\'IE sopÍon

l']i7tosítja a kutaIási a's tudonrán,vos infi'astruktúrá1r koordinált.
h]tíron átnyú]ó ltasznirlat:'Lt: kol
s7cííLiDÁR tecllnolólaia és légj
telvételezésiell<elmazások hesz
nálata a l)ur-re alÍtcÍrilefénckfc]

rtélésóben' Lézerszkcnne]t adx

tol< félclolgozásának módsZenanj
kLltatásai a's az ereclrr-rényck, kiféj-

lesztett a]goritmusok' c1jálírsok

közös lrxs7n:L]ata'
lntenzível)1) K+F cg}.LittIirűl(Öclés
a résztvevajk l<ajzött: ÁZ ereclmé_
n'vck támogatjÍ]< :r7 erdei i)koszisztómákhoz kapcstllódó rnotri
lorjng tcvékenysé!]e]<etós az er
clólc]tározást' Az elc<lnlények
alapjirn javesiat késztil ;L bósi erőn][í hat.1steÍi]letén lér'iíer'dóállomínyok összehango1t monitoring

tcvÚkcn)'ségének [olytatásár-a.
aisszhrngban a jelenlcgi - 1995.
április 19 én kelt _ kormánykijzi
ncgállapodással
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SZigctköZ ide-

ig1cncs vízpótlását cé1zílbizonyos
mííszakinregoldásokríll. Az ered-

nlí'n1'ck rninciezoná]txl más s7al
razlijlcli iikoszisztónlák és élajhe
]yel( feltérképeZésÓrc js :rikalma
sak lehetnek: it tc]'mÓszetességj
\'izsgá]atokon. élóhelyté.kópckcn
ós a tcnlószetes bolygatások vizs
gílatán át egészen az c.dőíllo
mán}' s7crkeZet viZsgálxt,ti8.
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