VADÁSZATTAN
I. A tantárgy jellemzıi:
Gondozója:
Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet
Felelıse:
Dr. Náhlik András egyetemi tanár
Elıadója:
Dr. Náhlik András egyetemi tanár
Jellege:
A típusú
Oktatásának módja: elıadás, gyakorlat
Számonkérés módja: kollokvium
Mintatantervben ajánlott szemeszter száma: 3.
Órakerete:
2 + 2 óra hetenként (56 óra összesen)
Önálló munka:
10 óra
Kreditérték:
4
II. A tantárgy oktatásának célja:
A tananyag a gyakorló vadászok alapvetı ismereteit tartalmazza. Azokat, amelyek egy sportvadász számára szükségesek
az etikai normáknak megfelelı vadászathoz. Ez a tudás megalapozza a Vadgazdálkodástan tárgy ismereteit, egyben
felismerteti a hallgatókkal a vadászati-vadgazdálkodási tevékenység szükségességét. A tárgy tanulása során a hallgatók
megismerik a vadászati, vadgazdálkodási tevékenység lényegét, annak helyét a gazdasági ágazatok között. Részletesen
megismerik a nálunk élı vadfajokat, és az ezekkel összetéveszthetı védett állatfajokat, megismerik a vadászat személyi,
tárgyi és jogi feltételeit, szervezeti felépítését. Cél az említett ismeretek nemcsak elméleti, de gyakorlati elsajátítása is,
mert a tantárgy anyagából tett eredményes vizsga birtokában a személy mentesül az állami vadászvizsga kötelezettsége
alól.
III. A tantárgy tartalmának rövid leírása
Elıadás: A vadászati jog és fejlıdése. Az érvényben lévı vadászati jog és a kapcsolódó jogszabályok. Általános ágazati
áttekintés. Hazai és nemzetközi vadászati szervezetek. Vadászati állattan. A vadgazdálkodás egészségügye. A
vadászfegyverek és használatuk. Lıszerismeret és ballisztika. A vadászfegyverekkel kapcsolatos jogszabályok.
Vadászkutya fajtaismeret. A vadászkutyák vadászati alkalmazhatósága. A nagyvad válogató vadászatának gyakorlati
ismeretei. Trófeabírálat és trófeabírálati korbecslés. Vadászati és vadgazdálkodási berendezések, felszerelések és
eszközök. A vadállomány hasznosításának gyakorlata. Vadászati módok.
Gyakorlat: Fegyverismereti gyakorlat és lövészet. Fajfelismerés. Trófeabírálat gyakorlat. Gyakorló vadászat.
IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
Elıtárgyak: Gerinces állattan
Ráépülı tárgyak: Vadgazdálkodástan
V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet:
Az elıadások szemléltetésére PowerPoint, írásvetítı és diavetítı kerül felhasználásra. A gyakorlatokat részben a
vadgazdálkodási győjteményben, másrészt lıtéren és a vadászterületen rendezzük. A lövészet és vadászati gyakorlat
lebonyolítására rendelkezésre áll az intézet fegyvergyőjteménye.
VI. Évközi ellenırzés, számonkérés módja: Az anyag számonkérése során a félév aláírásának feltétele az évközi
szereplés, szertári felismerés, és gyakorlati tárgyú húzott tétel. A kollokvium tételhúzással, a tétel írásban történı
kidolgozásával és szóbeli elıadásával zajlik. A tételek a teljes elméleti anyagot felölelik, a félév során ismertetésre
kerülnek.
VII. Szakmai követelményrendszer
• készség szintjén: ismerjék a vadászat és vadgazdálkodás jogi szabályozását és szervezeti felépítését, ismerjék fel a
vadászható és védett állatfajokat, ismerjék azok biológiáját, tanuljanak meg vadászfegyverrel bánni.
• jártasság szintjén: ismerjék a vadászati módokat, és a vadászati, vadgazdálkodási berendezéseket.
• ismereti szinten: sajátítsák el a kynológiai és vadegészségügyi ismereteket.
VIII. Irodalom
Kötelezı: Kıhalmy, T. (1984): Vadászat és fegyvertan. Jegyzet, Sopron
Ajánlott: Kıhalmy T. (szerk.) (1995): Vadászati enciklopédia. Mezõgazda Kiadó
Nimród, Magyar vadászlap és Vadgazda c. szakfolyóiratok
Zoltán, A. (1981): Vadászfegyver és lıismeret, Budapest.
Heltay, I. szerk. (2000): Vadásziskola. Hubertus Kft., Budapest

X. Minıségbiztosítás módszere:
• Kutatási eredmények folyamatos nyomon követése;
• Saját kutatások eredményeinek felhasználása;
• Oktatási módszerek javítása a hallgatói véleményezések figyelembe vételével.
XI. Fejlesztési politika:
A vizsgára történı felkészülés a kötelezıen ajánlott könyv és az elıadás vázlatok segítségével történik. A vadászat jogi
szabályozásában és feltételeiben bekövetkezett változások néhány éven belül új jegyzet megírását teszik szükségessé.

Prof. Dr. Náhlik Andás
egyetemi tanár

Jóváhagyta az Erdımérnöki Kar Tanácsa … ülésén.

Prof. Dr. Náhlik András
dékán

A Vadászattan tantárgyi programjának melléklete
Elıadások anyaga
Téma
1. Fegyvertan és ballisztika
2. Kynológia
3. Nagyvad fajok állattana
4. Apróvadfajok és védett állatok állattana
5. Vadegészségügy
6. Trófeabírálat
7. Vadászati módok és vadászati, vadgazdálkodási berendezések
8. Az ágazat szervezeti áttekintése, vadászati jog, balesetelhárítási ismeretek
Összesen:

Óra
4
4
4
4
4
2
4
4
28

Összesen:

Óra
2
2
6
10
10
28

Gyakorlatok anyaga
Téma
1. Fegyvertan és ballisztika
2. Trófeabírálat
3. Lövészet
4. Apróvad-vadászati gyakorlat
5. Nagyvad-vadászati gyakorlat

