Tantárgyi program és követelmények

(egységes sablon a Neptun adatbázis létrehozásához)
Az elektronikus kitöltésnél a tantárgy azonosításakor automatikusan megjelenő adatok, a Neptun
mintatanterv és órarend információi alapján:
A tantárgy meghirdetésének féléve:
A tantárgy kódja:
A tantárgy megnevezése:
A tantárgy felelőse:
A tantárgy felelős szervezet neve (kódja):

(Neptun automatikusan hozzárendeli)
Tárgykód
Gerinces állatfajok védelme
Dr. Winkler Dániel
Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet

A tantárgy előadója:
A tantárgy előkövetelménye:
A tantárgy követelménye:
A tantárgy kreditértéke:
A tantárgy tanóra száma (ea/gyak/lab):
A tantárgy típusa:
A tantárgy ajánlott tanterv szerinti félévszáma:
A tantárgy meghirdetési gyakorisága:
Az oktatás nyelve (ha az nem a magyar):
Az oktatás helyszíne (ha nem Sopron):
A tantárgy órarendi beosztása:

Dr. Winkler Dániel
vizsga
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féléves: 26/13/0

kötelező

2
mintatanterv szerint

A Tantárgyi program és követelmények tartalmi kidolgozása a 87/2015 (IV.9.) Korm. rendelet előírásai

alapján, az alábbi pontok szöveges kidolgozásával
Tárgytematika további adatainak feltöltése:

Neptun: Tárgyak kezelése/ Tárgyak/Meghirdetett félévei menürész
I: Tárgytematika kiegészítő adatok / Oktatás célja
I/1. A tantárgy oktatásának célja:
A tárgy oktatásának célja átfogó ismeretet adni a védett gerinces állatfajok státuszáról, a védelmükkel
kapcsolatos gyakorlati feladatokról (jogi szabályozások, technikai eljárások, biotóp rekonstrukciós
lehetőségek). Ismertetésre kerülnek az IUCN Vörös Lista kategóriái, valamint a gerinces állatfajok
védelmére vonatkozó nemzetközi egyezmények.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
Vörös listák és vörös könyvek.
Az IUCN Vörös Lista kategóriái
1996 IUCN Red List of Threatened Animals
A magyarországi Vörös Könyv értékelése
A gerinces állatfajok védelmére vonatkozó nemzetközi egyezmények ismertetése
Bonni Egyezmény, Berni Egyezmény, Washingtoni Egyezmény, Ramsari
Egyezmény, Riói Egyezmény
Az állatvédelem története, a védelem szükségességének ökológiai, etikai indokai,
az állatvédelem és a fajvédelem (populáció, metapopuláció) közötti eltérések,
hasonlóságok tárgyalása, a védelem célja és eszközei.
A fajok ritkaságának okai, a védelem jogi szabályozása, a védettségi kategóriák
megítélése.
A gerinces faunát veszélyeztető antropogén tevékenységek áttekintése.
- A vadon élő állatokat közvetetten veszélyeztető tényezők:
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tájhasználat, táj átalakítás, ipari tevékenység, a mérgező anyagok hatása, a
közlekedés és a szabadidő turizmus következményei a fauna átalakulásában.
- A vadon élő állatokat veszélyeztető közvetlen veszélyforrások.
A bioindikáció: az antropogén stressz által előidézett populációdinamikai,
morfológiai és magatartás biológiai változások a vadon élő állatpopulációkban.
Az egyes gerinces taxonok képviselőinek védelmi helyzete és lehetőségei
Magyarországon
- Halvédelem Magyarországon
- A kétéltűek védelme Magyarországon
- A hüllők védelme Magyarországon
- A madarak védelmi helyzete hazánkban
- Az emlősök védelme Magyarországon

1
10+10

II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
Az előadások hagyományos módon, korszerű oktatástechnikai eszközök (számítógépes PowerPoint
bemutatók, audiovizuális bemutatók) kerülnek megtartásra. Ezt kiegészítendő, illetve a vizsgára való
felkészülést segíti elő az intézeti honlapon található oktatási segédanyag. Évközben a hallgatók két
zárthelyi dolgozatban adnak számot a tanultakról, valamint írásbeli dolgozat keretében egy
kiválasztott gerinces faj státuszának és védelmének feldolgozása a feladat.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:
• készség szintjén: ismerjék az előadásokon leadott főbb témákat és a gyakorlatokon ismertetett
védett és veszélyeztetett állatfajokat.
• jártasság szintjén: ismerjék a főbb rendszertani kategóriáikat, valamint képesek legyenek állást
foglalni a vadon élő gerinces állatokat veszélyeztető főbb tényezőkkel kapcsolatosan.

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel. A tudásszintet felmérő dolgozatok sikeres
megírása, valamint egy fajvédelmi terv elkészítése a félévaláírás további feltétele.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
A félév során megírt felmérő dolgozatok 20%-ban beszámítanak a kollokvium érdemjegyébe.
A számonkérés módja: írásbeli felkészülés után szóbeli felelet.

IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
Faragó S. szerk. (2000): Gerinces állatfajok védelme. Egyetemi jegyzet, NYME Sopron
IV/2. Ajánlott irodalom:
Standovár T. és Primack R. B. (2001): A természetvédelmi biológia alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest.
Báldi A., Csorba G. és Korsós Z. (1995): Magyarország szárazföldi gerinceseinek természetvédelmi
szempontú értékelése. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest.
Báldi A., Moskát Cs. és Szép T. (1997): Madarak. Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer IX.
Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest.
Csorba G. és Pecsenye K. (1997): Emlősök és a genetikai sokféleség. Nemzeti Biodiverzitás
Monitorozó Rendszer X. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest.
Dobrosi D. (1994): A denevérek elterjedése és védelme Magyarországon. A Magyar Denevérkutatók
Baráti Körének kiadványa.
Korsós Z. (1997): Kétéltűek és hüllők. Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer VIII. Magyar
Természettudományi Múzeum, Budapest. pp. 44
Rakonczay Z. szerk. (1989): Vörös könyv (A Magyarországon kipusztult és veszélyeztetett növény- és
állatfajok). Akadémia Kiadó, Budapest.
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