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)

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:
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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 természetvédelmi mérnök szakos hallgatók részére a tantárgy ismereteket ad a hazai erdőkben
folytatandó erdőgazdálkodás – elsősorban erdőművelési – lehetőségeiről, különös tekintettel a
természetvédelmi elsődleges rendeltetésű állományokra. A tárgy elsajátítása révén a
természetvédelmi mérnök képes véleményt alkotni a erdőkben végzett és végzendő erdészeti
tevékenységről, azok erdőművelési hátteréről.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
Előadás: A védett és Natura 2000 erdők kezelésének törvényi szabályozása. A
természetközeli erdőgazdálkodás célja, feladatai, eszközei. Erdők felújítása,
erdőnevelési eljárások. Folyamatos erdőborítás kérdésköre. Természetszerű erdők
létesítése. A védett természeti területen lévő erdők kezelésének tervezése. A védett
erdők természetszerű állapotának kialakítása és kezelése.
Gyakorlat: Kezelés tervezési irányelvei. Erdőfelújítási eljárások, erdőnevelés,
erdőtípusok. Egy erdőrészlet komplex termőhelyi és erdőművelési értékelése
(gyakorlati feladatként).
II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
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A tantárgy előadásainak megértését demonstrációs anyagok segítik. Az előadások anyagának
lényegét a tantárgy nyomtatott jegyzete, valamint az évente frissített és hallgatóknak kiadott digitális
előadásanyagok tartalmazzák.
A gyakorlatok terepi feladatmegoldó (kiscsoportos forma), illetve bemutató jellegűek. A terepi
feladatmegoldó gyakorlat előkészítése és feldolgozása tanteremben történik.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:
•
•
•

készség szinten a erdőművelési módszereinek ismerete és minősítése, különös tekintettel
a védett természeti területek erdeire
jártasság szinten a védett erdők kezelési kerettervének megítélési képessége
ismereti szinten az előadások és a szakirodalom tananyagának elsajátítása

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
A gyakorlatokon és előadásokon való részvétel, valamint a gyakorlati feladat eredményes teljesítése.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
Kollokvium, amelynek eredményébe 1/3-os súllyal beleszámít a gyakorlati feladatra kapott érdemjegy.
A félév során egy gyakorlati feladat (terepi felmérési dokumentáció és annak értékelése) elkészítése
kötelező.
IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
Koloszár J. (2004): Védett erdők kezelése. Egyetemi jegyzet. Sopron
IV/2. Ajánlott irodalom:
Solymos R. (2000): Erdőfelújítás és -nevelés a természetközeli erdőgazdálkodásban. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest
Bartha D. (szerk.) (2001): A természetszerű erdők kezelése. Természet BÚVÁR Alapítvány Kiadó,
Budapest.

A Tantárgyi program és követelmények jóváhagyása, feltöltése a Neptun rendszerbe, jogosultságok
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