VILÁG VADGAZDÁLKODÁSA
I. A tantárgy jellemzıi:
Kódja:
EG626-0000A
Gondozója:
Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet
Felelıse:
Dr. Jánoska Ferenc egy. docens
Elıadója:
Dr. Jánoska Ferenc egy. docens
Jellege:
A típusú a Vadgazda mérnöki MSc Szak hallgatói számára
Oktatásának módja:
elıadás
Számonkérés módja:
kollokvium
Mintatantervben ajánlott szemeszter száma: 2.
Órakerete:
3 óra hetente, illetve 8 óra (levelezı tagozaton)
Önálló munka:
2 óra hetente
Kreditérték:
3
II. A tantárgy oktatásának célja:
Az oktatás célja a világ különbözı tájainak, földrészeinek eltérı vadgazdálkodási-vadászati módjainak megismertetése.
A vadászat, mint a társadalom kialakulásának egyik mozgatórugója, szerepe a társadalmi berendezkedésben.
III. A tantárgy tartalmának rövid leírása:
Elıadás: A földrészek legfontosabb vadászható apró- és nagyvadfajai, vadászati módok, vadászati jogrendszerek.
Trófea-bírálati alapelvek a legfontosabb egzotikus nagyvadfajok trófeáinál. Magyar vadászok szerepe a világ
vadgazdálkodásának alakításában, földrajzi és zoológiai felfedezések. İsi módon vadászó népek (inuitok, bushmanok,
kazahok stb.), ısi vadászati módok továbbélése. A vadászat-vadvédelem nemzetközi és nemzeti szervezetei.
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 (írásvetítı,
diavetítı, projektor). A tanszéki szakmai könyvtár a hallgatók rendelkezésére áll. Esetenként rövid videofilmek
megtekintése a távoli földrészek, eltérı vadászati módjainak képi bemutatására.
VI. Évközi ellenırzés, számonkérés módja:
Számonkérésre aláírás és kollokvium formájában kerül sor. Az aláírás (félévigazolás) feltétele a foglalkozásokon való
részvétel, az eredményes vizsgajegy megszerzéséhez a tantárgy átfogó ismeretének igazolására szolgáló kérdések
megválaszolása szükséges.
VII. Szakmai követelményrendszer
• készség szintjén: ismerjék a legfontosabb vadászható nagyvadfajokat, illetve vadászati módjaikat,
• jártasság szintjén: ismerjék a különbözı földrészek eltérı vadgazdálkodási és vadászati gyakorlatát
• ismereti szinten: tudják az elıadások teljes anyagát.
VIII. Irodalom
Jánoska F. : A világ vadgazdálkodása. Egyetemi jegyzet, Sopron Vadgazda Mérnöki Szak (elıkészületben,
illetve elektronikusan elérhetı)

Ajánlott irodalom:
Kittenberger Kálmán, gr. Széchenyi Zsigmond, Horthy Jenı, Molnár Gábor stb. útleírásai, vadászati témájú
könyvei
Nimród Safari Magazin eddig megjelent számai
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, 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.
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Óraszám Óraszám
nappali
levelezı
A vadászat, mint a társadalom kialakulásának egyik mozgatórugója, 3
2
szerepe a társadalmi berendezkedésben (bevezetés)
Afrika, legfontosabb célországok
3
„Big Five” fajok jellemzése
6
Csavartszarvúak, lóantilop-félék
3
2
Észak-Amerika, legfontosabb célországok
3
Nagyvadfajok Észak-Amerikában
3
Dél-Amerika, célországok, legfontosabb vadászható fajok
3
2
Ázsia, legfontosabb célországok
3
Vadászható vadfajok Ázsiában
3
Ausztrália és Új-Zéland, vadászható fajok
3
2
Európa, célországok, vadászható fajok
3
Vadász-szervezetek a világban, a vadászat-vadvédelem nemzetközi 3
és nemzeti szervezetei, trófea-bírálati irányelvek
Magyar vadászok szerepe a világ vadgazdálkodásának alakításában, 3
ısi módon vadászó népek

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

Jóváhagyta az Erdımérnöki Kar Tanácsa 2011.

-i ülésén.

Prof. dr. Náhlik András PhD
dékán

