VADÁSZATTÖRTÉNET
I. A tantárgy jellemzıi:
Kódja:
EG250-0000B
Gondozója:
Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet
Felelıse:
Dr. Jánoska Ferenc egy. docens
Elıadója:
Dr. Jánoska Ferenc egy. docens
Jellege:
B típusú a Vadgazda mérnöki BSc Szak hallgatói számára
Oktatásának módja:
elıadás
Számonkérés módja:
évközi jegy
Mintatantervben ajánlott szemeszter száma: 2.
Órakerete:
3 óra hetente (levelezı tagozaton 8 óra)
Önálló munka:
2 óra hetente
Kreditérték:
3
II. A tantárgy oktatásának célja:
Az oktatás célja a vadászat-vadgazdálkodás hazai történetének megismertetése. A különbözı történelmi korok vadászati
módjainak ismertetése, a vadászati jog változásai, a hazai fauna (kipusztult és betelepített fajok) összetételének
változásainak bemutatása által megalapozott ismereteket biztosítani a korszerő vadgazdálkodási-vadászati szemléletmód
kialakításához.
III. A tantárgy tartalmának rövid leírása:
Elıadás: A vadászat szerepe az ısközösségi társadalmakban, Vadászat és a vadgazdálkodás kezdetei az ókorban
(vadtelepítések, vadbefogások), A vadászat szerepe a honfoglalás, az Árpád-házi és a vegyes-házi királyok
korában, Vadászat-vadgazdálkodás a Habsburgok korában. A vadászat rövid jogtörténete a kezdetektıl
napjainkig, Faunaváltozások (vadtelepítések, vadfajok kipusztulása, jövevény fajok), Népi vadászati módok,
Nevezetes vadászatok, vadászbalesetek története, Vadász-szervezetek története, A vadászfegyverek története a
kezdetektıl a modern tőzfegyverekig, Segítıtársak az állatvilágból (solymászat, lovas vadászat, görényes vadászat
története), Oktatás és kutatás története, Híres magyar trófeák története
IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
Elıtárgyak: Ráépülı tárgyak: V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet:
A tantárgy elıadásai illusztrált szabad elıadások a rendelkezésre álló oktatástechnikai eszközökkel. A tanszéki szakmai
könyvtár a hallgatók rendelkezésére áll. Esetenként rövid videofilmek megtekintése a legfontosabb történeti események,
történeti vadászati módok képi bemutatására.
VI. Évközi ellenırzés, számonkérés módja:
Számonkérésre aláírás és évközi jegy formájában kerül sor. Az aláírás (félévigazolás) feltétele a foglalkozásokon való
részvétel, az évközi jegy megszerzéséhez a tantárgy átfogó ismeretének igazolására szolgáló zárthelyi dolgozatok
kérdéseinek megválaszolása szükséges.
VII. Szakmai követelményrendszer
• készség szintjén: ismerjék a vadászat-vadgazdálkodás átfogó történetét,
• jártasság szintjén: ismerjék a legfontosabb történet-formáló, a vadászattal összefüggı eseményeket
• ismereti szinten: tudják az elıadások teljes anyagát.
VIII. Irodalom
Jánoska F. : Vadászattörténet. Egyetemi jegyzet, Sopron Vadgazda Mérnöki Szak (elıkészületben, ill.
elektronikusan elérhetı)

Ajánlott irodalom:
Csıre P. (1997): Vadaskertek a régi Magyarországon. Mezıgazda, Budapest
Csıre P. (1994): A magyar vadászat története. Mezıgazda, Budapest
Dékán I. (1972): Kalandozás a vadászat történetében. Magvetı, Budapest
Zolnay L. (1971): Vadászatok a régi Magyarországon. Natura, Budapest

IX. Minıségbiztosítás módszere:
• Szakirodalom folyamatos figyelése.
• Szakkönyvek, folyóiratok tanulmányozása, győjtése, tanszéki könyvtárban történı elhelyezése.
• Partner egyetemek oktatási anyagainak megismerése, lehetıség szerinti felhasználása.
• Részvétel belföldi és külföldi szakmai konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken.
• Saját kutatások során anyaggyőjtés.
• Hallgatói véleményezés.
X. Fejlesztési politika:
• A szakirodalom aktualizálása, jegyzetfelújítás, új jegyzet készítése.
• Új tudományos eredmények folyamatos beépítése a tantárgyba.
• Jelentısebb mennyiségő változás esetén a tantárgyi program felülvizsgálata, módosítása és elfogadtatása a NYME
Erdımérnöki Kar Tanácsával, a Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet kezdeményezésére.
• Szak egészére kiterjedı felülvizsgálat, módosítás esetén a tantárgyi program felülvizsgálata, módosítása és
elfogadtatása a NYME Erdımérnöki Kar Tanácsával, a dékán kezdeményezésére.
Elıadások
Ssz.
Téma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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11.

Óraszám Óraszám
nappali levelezı
2
A vadászat szerepe az emberiség történelmében (bevezetés, áttekintés) 3
A vadászat szerepe a honfoglalás, az Árpád-házi, a vegyes-házi
6
királyok, és a Habsburg-királyok korában
A vadászat jogtörténete a kezdetektıl napjainkig
3
2
Faunaváltozások (vadtelepítések, vadfajok kipusztulása, jövevény
6
fajok)
A vadászfegyverek története a kezdetektıl a modern tőzfegyverekig
3
2
Vadász-szervezetek története
3
Népi vadászati módok
3
Nevezetes vadászatok, vadászbalesetek története
3
2
Segítıtársak az állatvilágból (solymászat, lovas vadászat, görényes
3
vadászat, vadászkutyák története)
Oktatás és kutatás története, vadászat a mővészetekben
3
Híres magyar trófeák története
6

Prof. Dr. Faragó Sándor DSc.
egyetemi tanár, intézetigazgató

Jóváhagyta az Erdımérnöki Kar Tanácsa 2011.

-i ülésén.

Prof. dr. Náhlik András PhD
dékán

