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
Integrált apróvadgazdálkodás
Prof. Dr. Faragó Sándor
Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet

A tantárgy előadója:
A tantárgy előkövetelménye:
A tantárgy követelménye:
A tantárgy kreditértéke:
A tantárgy tanóra száma (ea/gyak/lab) nappali:
A tantárgy tanóra száma (ea/gyak) levelező:
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:

Prof. Dr. Faragó Sándor
vizsga
3
heti:2/1/0
heti:0/0/0

féléves: 26/13/0
féléves: 9/3/0

kötelező

1
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 a fenntartható apróvad-gazdálkodás alapjainak és gyakorlati
megvalósíthatóságának integrált megközelítésű megismerése. Megvalósult esettanulmányok
tanulmányozásán keresztül gyakorlati technikák adaptációjának lehetőségei. A mező-, erdő- és
vízgazdálkodás hatása a mezei apróvad és a vízivad gazdálkodásra. A természetvédelem
célkitűzései megvalósításának hatása az apróvad-gazdálkodásra. A szabadterületi apróvadgazdálkodás természetvédelmi problémái. Az apróvad-környezet interakciók, igény és hatás az
elsődleges földhasználatokra. A mezei, erdei és vízi élőhely-struktúrák hatása az apróvad
populációdinamikájára. A predáció különleges hatása és komplex kezelése. A bölcs gazdálkodás
az apróvad populációk kezelésében, gyakorlati alkalmazásokkal. Tervezési, befolyásolási
technikák. Apróvadállományok speciális becslési módszerei. A zárttéri és szabadterületi
apróvadgazdálkodás harmonizációja. Adaptációt segítő zárttéri tartástechnológiák. Zárttéri tartást
követő utónevelési technikák és illesztésük a természetszerű apróvadgazdálkodás rendszeréhez. A
hasznosítás tervezés, szervezése, kivitelezése. A komplex apróvadgazdálkodás hazai és
nemzetközi jogi feltételrendszere.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör

Ökológiai és történeti ökológiai alapok
A bölcs gazdálkodás elmélete és gyakorlata. Apróvadfajok hasznosítása
1

Óraszám

4+2
3+1

Apróvad-gazdálkodási modellek
Integrált mezei nyúl, fácán, fogoly és vízivad gazdálkodás
Paradigmaváltás szükségessége a vadgazdálkodásban
Esettanulmány 1: Magyar Fogolyvédelmi Program
Esettanulmány 2: Ragadozógazdálkodási Terv Magyarországon
Esettanulmány 3: Magyar Apróvad-gazdálkodási Terv
Esettanulmány 3: Magyar Vízivadgazdálkodási Terv

3+2
6+2
2+2
2+1
2+1
2+1
2+1
26+13

II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:

A tantárgy előadásainak megértését demonstrációs anyagok segítik. Az előadások anyaga
tankönyvek és segédletek formájában áll rendelkezésre.
A gyakorlatok bemutató jelleggel kerülnek megtartásra.
II/3.
Megszerzendő
(rész)kompetenciák:

ismeretek,

elsajátítandó

alkalmazási

(rész)készségek


készség szintjén: használni tudják az apróvad-gazdálkodás gyakorlati módszereit

jártasság szintjén: ismerjék a fenntartható természetközeli apróvad-gazdálkodás ökológiai
feltételrendszerét, a gazdálkodási és hasznosítási modelleket, valamint a bevezetett integrált
apróvadvédelmi terveket, stratégiákat,

ismereti szinten: tisztában legyenek az apróvad-gazdálkodás hazai és nemzetközi
(beleértve EU-s) egyezményi és jogszabályi feltételrendszerével
III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel kötelező. Az igazolatlan hiányzás nem lépheti túl
a kétheti óraszámot (2  2+1 óra). A hiányzásokat a tárgy előadójánál, a hiányzástól számított 8
naptári napon belül kell igazolni. Az Intézet nem igazolja, nem írja alá azon hallgatók félévét,
akik
● hiányzásaikat a fentieknek megfelelően nem igazolták,
● igazolt és igazolatlan hiányzásaik meghaladják az 5 heti óraszámot,
● igazolatlan hiányzásaik meghaladják a 2 heti óraszámot,
● magatartásukkal a munkaerkölcsöt súlyosan megsértették.
A félév igazolásának, aláírásának időpontja a szorgalmi időszak utolsó napja, ekkor jelzi az
Intézet az ETK-nak azon hallgatók nevét, akik félévének igazolását megtagadja.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:

A vizsga szóbeli formában – elégséges felkészülési időt adva – 2 résztéma kifejtésével történik.
IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
FARAGÓ S. & NÁHLIK A. (1997): A vadállomány szabályozása – a fenntartható vadgazdálkodás
populációökológiai alapjai. Budapest, Mezőgazda Kiadó
FARAGÓ, S. (1997): Élőhelyfejlesztés az apróvad-gazdálkodásban. A fenntartható apróvadgazdálkodás környezeti alapjai. Mezőgazda Kiadó, Budapest
FARAGÓ, S. (szerk.)(2010): Vadgazdálkodás. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron
Továbbá az órán elhangzott esettanulmányok
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és

IV/2. Ajánlott irodalom:
NAGY, E. (1984): A fácán és vadászata. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
KOVÁCS, GY. & HELTAY, I. (1985): A mezei nyúl. Ökológia, gazdálkodás, vadászat. Mezőgazdasági
Kiadó, Budapest,
KÖLÜS, G. (1979): Vadföld-gazdálkodás és vadtakarmányozás. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest,
KÖLÜS, G. (1986): Vadgondozás, élőhely-gazdálkodás. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest,
Kijelölt hazai és külföldi vadbiológiai publikációk.
Szakfolyóiratok: Nimród Vadászújság, Magyar Vadászlap
A Tantárgyi program és követelmények jóváhagyása, feltöltése a Neptun rendszerbe, jogosultságok
kiosztása

1.
2.
3.
5.

Tantárgyi program és követelmények
kidolgozás
rögzítés a Neptun rendszerbe
jóváhagyás, követés, ellenőrzés
jóváhagyás (opcionális)
átfedések kiszűrése, ellenőrzés

Illetékesség
oktató
adminisztrátor
szakfelelős
Kari Tanács
intézetvezető
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Neptun jogosultság
lekérdezés
feltöltés, módosítás
lekérdezés
--lekérdezés

