A VADGAZDÁLKODÁSTAN címő tantárgy programja
I. A tantárgy jellemzıi:
Kódja:
Rövid neve:
Gondozója:
Felelıse:
Elıadója:
Jellege:

EG255-A00A0
VADGAZD
Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet
Prof. Dr. Faragó Sándor egyetemi tanár
Prof. Dr. Faragó Sándor egyetemi tanár
A típusú tárgy az osztatlan erdımérnöki MSc. szakon és a természetvédelmi
mérnök BSc szakon
Oktatásának módja:
elıadás + gyakorlat
Számonkérés módja:
vizsga (kollokvium)
Mintatantervben ajánlott szemeszter száma: 7. az erdımérnöki szakon, 5. a természetvédelmi mérnöki szakon
Órakerete:
2 + 2 óra hetenként (28 + 28 óra összesen)
Önálló munka:
2 óra hetente (28 óra összesen)
Kreditérték:
4
II. A tantárgy oktatásának célja:
A tárgy oktatásának célja a „Vadászattan” c. tárgy oktatása során megismert tananyagra, valamint a közben eltelt
képzési idı alatt megismert szaktárgyakra alapozottan a gyakorló vadgazda számára szükséges ismeretanyag
elsajátíttatása.
III. A tantárgy tartalmának rövid leírása
Elıadás: A vadgazdálkodás ágazati kapcsolatainak, bemutatása. A fenntartható természetközeli és az intenzív, zárttéri
vadgazdálkodás elveinek megismertetése. A vad és környezetének összefüggései, összhangja. A vadállomány
élıhelyének javítása, a vadállomány szabályozása. A vadgazdálkodás tervezése és ökonómiája.
Gyakorlat: A tervezés különbözı területeinek, folyamatának, nyomtatványainak megismerése. A különbözı
szakterületek terepi bemutatása (rövid tanulmányút keretében).
IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
Elıtárgyak: Vadászattan (EG249-A00A0), továbbá kívánatos erdészeti szaktárgyak ismerete
Ráépülı tárgyak: V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet:
A tantárgy elıadásainak megértését demonstrációs anyagok segítik. Az elıadások anyaga nyomtatott tankönyv
formájában áll rendelkezésre.
A gyakorlatok – az egész évfolyamnak együtt – bemutató jelleggel kerülnek megtartásra, továbbá tanulmányúton
biztosítjuk az ágazati kapcsolatok gyakorlati kérdéseinek bemutatását.
VI. Évközi ellenırzés, számonkérés módja: A vizsgán, szóbeli formában – elégséges felkészülési idıt adva – 3 résztéma kifejtését követeljük meg.
VII. Szakmai követelményrendszer
• készség szintjén: használni tudják a tervezés bizonylatait a vadföld-gazdálkodásban, a vadtakarmányozásban és
az állományszabályozásban
• jártasság szintjén: ismerjék az intenzív és zárttéri vadgazdálkodást, vadtenyésztést, továbbá a vadgazdálkodás
ökonómiáját
• ismereti szinten: tisztában legyenek a vadgazdálkodás ágazati kapcsolataival
VIII. Irodalom
Kötelezı: FARAGÓ, S. (szerk.)(2010): Vadgazdálkodás. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron
Ajánlott: FARAGÓ, S. (2002): Vadászati állattan. Mezıgazda Kiadó, Budapest
FARAGÓ, S. (2006): Magyar Vadász Enciklopédia. Totem Kiadó, Budapest
Szakfolyóiratok: Nimród Vadászújság, Magyar Vadászlap, Magasles
X. Minıségbiztosítás módszere:
•
Kiterjedt intézeti kutatások folytatása
•
Részvétel tudományos konferenciákon; nemzetközi kapcsolattartás
•
Szakirodalom tanulmányozása;
•
Hallgatói véleményezés
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XI. Fejlesztési politika:
• Az Intézet kiterjedt kutatási eredményeinek azonnali beépítése a tananyagba
• Szakirodalom követés, új nemzetközi tudományos eredményes beépítése a tananyagba
• Irányelvek véleményeztetése szakmai szervezetekkel, szaktekintélyekkel
• Jelentısebb mennyiségő változás esetén a tantárgyi program felülvizsgálata, a módosítások elfogadtatása a Kari Tanáccsal a Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet kezdeményezésére;
• Szak egészére vonatkozó felülvizsgálat esetén a tantárgyi program felülvizsgálata, a módosítások elfogadtatása a
Kari Tanáccsal a szakfelelıs kezdeményezésére

Prof. Dr. Faragó Sándor
intézetigazgató

Jóváhagyta az Erdımérnöki Kar Tanácsa 2010.

-i ülésén.

Prof. dr. Náhlik András
dékán

A VADGAZDÁLKODÁSTAN tantárgyi programjának melléklete
A) Elıadások anyaga
Téma
1. Bevezetés
Vadgazdálkodás a statisztikák tükrében
A vadgazdálkodás ágazati kapcsolatai
A vadgazdálkodás és a természetvédelem
2. Erdı-vad kapcsolat
Erdei és mezei vadkár (megelızés, kárképek, kárfelmérés)
3. A vadeltartó képesség
Apró- és nagyvad élıhely-gazdálkodás
4. Vadföld-gazdálkodás
5. Vadtakarmányozás
6. A vadállomány szabályozása
A vadgazdálkodás tervezése
7. Zárttéri apróvad-gazdálkodás
8. Zárttéri nagyvad-gazdálkodás
9. Vadkereskedelem
A vadgazdálkodás ökonómiája

Óra
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4
2
2
2
4
4
4
Összesen:

28

Összesen:

Óra
2
2
2
2
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12
6
28

B) Gyakorlatok anyaga
Téma
1. Vadföld-gazdálkodás
2. Vadtakarmányozás
3. A vadgazdálkodás tervezése
4. Vadkárelhárítás, vadkárfelmérés, értékelés
5. Vadászati ökonómiai számítások
6. Intenzív vadgazdálkodás, zárttéri vadtenyésztés
7. Ágazati kapcsolatok, természetvédelem
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