VADÁLLOMÁNY HASZNOSÍTÁSÁNAK GYAKORLATA

I. A tantárgy jellemzıi
Kódja:
EG245-0000A
Rövid neve:
Vad áll hasz.
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 vadállomány hasznosítás lehetséges gyakorlati módszereivel, annak
jelentıségével. Bemutatni az itt alkalmazott eszközöket, felszereléseket, ismertetni a lıtt vad kezelésének
szabályait és hagyományait.
III. A tantárgy tartalmának rövid leírása
Bemutatásra kerül a vadászattal történı állományhasznosítás, ezen belül az egyéni-, a különleges egyéni-, és a
társas vadászati módok. Vadászati felszerelések, eszközök teljességre törekvı bemutatását követıen az elejtett
vad birtokbavétele, kezelése, tárolása és szállítása.
IV: A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
Elıtárgyak:
Vadászati kinológia (EG248-0000A)
Ráépülı tárgyak: V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglete
A tantárgy a hagyományos oktatási módszertant követi, elıadások során a vizuális megismerés okán kép és
videó anyag segítségét használva. A szabad elıadások során a rendelkezésre álló oktatástechnikai eszközöket
(projektor, video) fölhasználva. A gyakorlatok keretén belül a hallgatók a félév végén, tanulmányi vadászaton
vesznek részt.
VI. Évközi ellenırzés, számonkérés módja
Az év végi számonkérés szóbeli vizsga keretein belül, kerül lebonyolításra. Az évközi munka ellenırzése egy
leadandó gyakorlati feladat keretén belül történik, ennek elmaradása, gyenge minısége vagy a részvétel
mellızése a tanulmányi vadászatokon a félév aláírásának megtagadását vonja maga után.
VII. Szakmai követelményrendszer
• készség szintjén tudják a hasznosítás lehetséges módjait, azok mikéntjét, a lıtt vad kezelésének
szabályait,
• jártasság szintjén ismerjék az itt használatos eszközöket, azok mőködését és szerepét,
• ismereti szinten ismerjék a különleges vadászati módokat és azok hagyományırzı eszköztárát.
VIII. Irodalom:
Kötelezı:
Prof. Dr. Kıhalmy Tamás (1995): Vadállomány hasznosításának gyakorlata. Egyetemi jegyzet,
Sopron
Ajánlott:
Prof. Dr. Kıhalmy Tamás (1991): Egyéni vadászati módok. Venatus Kiadó, Budapest
Prof. Dr. Faragó Sándor (1991): A vízivad és vadászata. Venatus 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 kép és videó anyag 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 vadállomány hasznosításának célja, szerepe
2.
Vadászati felszerelések
3.
Vadászati segédeszközök
4.
A vadászat módjától és a külsı körülményektıl függı kellékek
5.
Különleges egyéni vadászati módok eszköztára
6.
Egyéni vadászati módok (barkácsolás, cserkelés, csapázás, hívás, lesvadászat)
7.
Különleges egyéni vadászati módok (kotorékozás, uhuzás, pézsmapatkányozás,
vadászgörénnyel történı vadászat, vadkárelhárító vadászat, íjászat, solymászat)
8.
Nagyvadas társa vadászati módok (vaddisznóhajtások, terelıvadászat)
9.
Apróvadas társas vadászati módok (nyúlvadászatok, fácánvadászatok, keresı vadászat, egyéb
apróvadas társas vadászatok)
10. A lıtt vad kezelése (birtokbavétel, kezelés, tárolás, szállítás)
Összesen
B) Gyakorlatok anyaga
Ssz.
Téma
1.
A vadászati gyakorlat eszközei, felszerelései, kellékei
2.
A vadászati módok gyakorlati alkalmazhatósága, tanulmányi vadászat elıkészítése,
bemutatása, baleset-elhárítás
3.
Apróvadas társas vadászat (tanulmányi vadászat I.)
4.
Nagyvadas társa vadászat (tanulmányi vadászat II.)
Összesen
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