TRÓFEABÍRÁLAT ÉS DERMOPLASZTIKA

I. A tantárgy jellemzıi
Kódja:
EG244-0000A
Rövid neve:
Trófea
Gondozója:
Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet
Felelıse:
Dr. Sándor Gyula egyetemi docens
Elıadója:
Dr. Sándor Gyula egyetemi docens
Jellege:
A típusú a Vadgazda Mérnök BSc Szak nappali tagozatos hallgatói számára
Oktatásának módja:
elıadás + gyakorlat
Számonkérés módja:
Kollokvium
Mintatantervben ajánlott szemeszter száma: 5
Órakerete:
2 + 2 óra hetente (28 + 28 óra összesen)
Önálló munka:
2 óra hetente (28 óra összesen)
Kredit értéke:
4
II. A tantárgy oktatásának célja
Megismertetni a hallgatókat a trófeabírálat történeti hátterét, jelenlegi szabályozását, a hazai nagyvadfajok
trófeabírálati rendszerét. A gyakorlatban elsajátítatni az itt alkalmazott eszközök használatát. Bemutatni a
hallgatóknak a dermoplasztika alapjait és gyakorlati alkalmazását.
III. A tantárgy tartalmának rövid leírása
Bemutatásra kerül a trófeabírálat története, mai szabályozása, minden hazai nagyvadfaj trófeabírálatának
szabálya és metódusa. Dermoplasztika elméleti alapja és annak gyakorlati alkalmazása. A tantárgy keretében
tényleges trófeabírálatot és dermoplasztikai gyakorlatokat végeznek a hallgatók.
IV: A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
Elıtárgyak:
Vadállományok szabályozása, Gerinces állattan
Ráépülı tárgyak: V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglete
A tantárgy a hagyományos oktatási módszertant követi, elıadások során a vizuális megismerés okán kép anyag
segítségét használva. A szabad elıadások során a rendelkezésre álló oktatástechnikai eszközöket (projektor,
video) fölhasználva. A gyakorlatok keretén belül a hallgatók a tényleges trófeabírálatot és dermoplasztikai
gyakorlatokat végeznek.
VI. Évközi ellenırzés, számonkérés módja
Az év végi számonkérés szóbeli vizsga keretein belül, kerül lebonyolításra. Az évközi munka ellenırzésére a
gyakorlatokon való folyamatos munkavégzés szolgál.
VII. Szakmai követelményrendszer
• készség szintjén tudják az egyes hazai nagyvadfajok trófeabírálatát, a dermoplasztika alaplépéseit,
• jártasság szintjén ismerjék a trófeabírálatok és a dermoplasztika eszköztárát és azok használatát,
• ismereti szinten ismerjék a trófeabírálat történeti hátterét és a CIC rendszere mellett fellelhetı
bírálati metódusokat
VIII. Irodalom
Kötelezı:
Prof. Dr. Náhlik András (1996): Trófeakezelés és bírálat. Egyetemi jegyzet, Sopron
Ajánlott:
Fehér György (2004): Állatpreparátumok készítése. Mezıgazda Kiadó, Budapest
IX. A minıségbiztosítás rendszere és módszere
A minıségbiztosítás záloga a hallgatói érdeklıdés felkeltése és folyamatos fenntartása és a számonkérés együttes
megjelenítése. Ezen kívül a tantárgy folyamatos aktualizálása és szemléltetési eszközeinek állandó bıvítése, a
szakirodalom nyomon követése.
X. Tananyagfejlesztési politika
A tananyag fejlesztésére is kínálkozik lehetıség, a témához szorosan kötıdı képanyag és győjtemény
bıvítésével.

Dr. Sándor Gyula
tárgyfelelıs

Jóváhagyta az Erdımérnöki Kar Tanácsa a 2010. ………………………. ülésén

Prof. Dr. Náhlik András
dékán

A VADÁLLOMÁNY HASZNOSÍTÁSÁNAK GYAKORLATA tantárgyi program melléklete
A) Elıadások anyaga
Ssz. Téma
1.
A trófeabírálat története, jelenlegi helyzete és szabályozása
2.
A hazai nagyvadfajok trófeabírálata
3.
Egyéb bírálati rendszerek
4.
A dermoplasztika története
5.
A dermoplasztika elméleti alapjai
Összesen

Óra
2
16
2
2
6
28

Összesen

Óra
10
10
8
28

B) Gyakorlatok anyaga
Ssz.
Téma
1.
Nagyvad trófeakikészítése
2.
Szırmés apróvad preparálása
3.
Szárnyas apróvad preparálása

