VADBEFOGÁS ÉS VADTELEPÍTÉS
I. A tantárgy jellemzıi
Kódja:
EG251-0000B
Rövid neve:
VADBEFOGÁS
Gondozója:
Vadgazdálkodási és Gerinces állattani Intézet
Felelıse:
Dr. Sándor Gyula, egyetemi docens
Elıadója:
Dr. Sándor Gyula, egyetemi docens
Jellege:
B típusú a nappali Vadgazda Mérnöki BSc Szak levelezı tagozatos hallgatói számára
Oktatásának módja:
elıadás
Számonkérés módja:
félévközi jegy
Mintatantervben ajánlott szemeszter száma: 1
Órakerete:
6 óra összesen
Önálló munka:
2 óra hetente (28 óra összesen)
Kreditérték:
2
II. A tantárgy oktatásának célja
A zárttéri vadtartások elıtérbe kerülésével az élıvad befogás lehetséges módszereinek és azok gazdasági
jelentıségének megismertetése.
III. A tantárgy tartalmának rövid leírása
Az élıvadbefogás célja, szerepe és törvényi háttere. A befogás módszerei és eszközállománya. Gyakorlati
tapasztalatok a különbözı vadfajok esetében. A befogott vad kezelése és szállítása. Vadtelepítés jogszabályi
háttere és gyakorlata.
IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
Elıtárgyak: Ráépülı tárgyak: V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglete
A tantárgy a hagyományos oktatási módszertant követi. Az elıadások során a vizuális megismerés okán kép és
video anyag segítségét felhasználva folyamatos információ átadás és a hallgatóság érdeklıdésének felkeltése és
megtartása a cél. A szabad elıadások során a rendelkezésre álló oktatástechnikai eszközök (projektor, video)
kerülnek fölhasználásra, valamint a már meglévı és folyamatosan bıvülı demonstrációs anyag.
VI. Évközi ellenırzés, számonkérés módja
Évközi ellenırzés nincs, a szemeszter végi zárthelyi dolgozat adja a félévközi érdemjegyet. A számonkérés érinti
a vadbefogás eszköz és módszerállományát és a vadtelepítés, kezelés, tárolás és szállítás témakörét.
VII. Szakmai követelményrendszer
• készség szintjén ismerjék az egyes vadbefogási és telepítési módszereket és azok jogszabályi
hátterét,
• jártasság szintjén ismerjék a kezelés, tárolás és szállítás témakörét,
• ismereti szinten tudják az egyes vadfajokkal kapcsolatos gyakorlati eredményeket.

VIII. Irodalom
Kötelezı:
Prof. Dr. Kıhalmy Tamás (1995): Vadbefogás - Vadtelepítés. Egyetemi jegyzet. Sopron
Ajánlott:
Dr. Ákoshegyi Imre (1987): Élıvadbefogás. In: Szép I. (szerk.): Vadegészségügy. Egyetemi
jegyzet, Agrártudományi Egyetem, Mezıgazdaságtudományi Kar, Gödöllı
Dr. Sugár László (2000): Vadbetegségek. Mezıgazda kiadó, Budapest
IX. A minıségbiztosítás rendszere és módszertana
A minıségbiztosítás záloga a hallgatói érdeklıdés felkeltése és folyamatos fenntartása és a számonkérés együttes
megjelenítése, esetleges Tudományos Diákköri munkák és Szakdolgozatok készítetése. Ezen kívül a tantárgy
folyamatos aktualizálása és szemléltetési eszközeinek állandó bıvítésével.
X. Tananyagfejlesztési politika
A tananyag fejlesztésére több lehetıség is kínálkozik, egyrészt a folyamatosan bıvülı témához szorosan kötıdı
kép és video anyag megjelenítésével, másrészt idıvel új egyetemi jegyzet megírásával, a tematika

átdolgozásával, a tananyag mérsékelt bıvítésével és az új szakmai és gyakorlati ismeretek folyamatos
beépítésével az oktatási anyagba.

Dr. Sándor Gyula
tárgyfelelıs

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

Prof. Dr. Náhlik András
dékán

A VADBEFOGÁS ÉS VADTELEPÍTÉS tantárgyi program melléklete
A) Elıadások anyaga
Ssz. Téma
1.
Az élıvad befogásának célja, szerepe, jogszabályi hátterének múltja és jelene.
2.
Az élıvad befogási módszerek átfogó áttekintése.
3.
A befogott állatok kezelése, tárolása és szállítása.
4.
A vadtelepítés jogszabályi háttere és gyakorlati kivitelezése.
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