ZÁRTTÉRI NAGYVADTARTÁS
I. A tantárgy jellemzıi:
Kódja:
Gondozója:
Felelıse:
Elıadója:
Jellege:
Oktatásának módja:
Számonkérés módja:
Mintatantervben ajánlott szemeszter száma:
Órakerete:
Önálló munka:
Kreditérték:

EG257-C000A
Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet
Dr. Jánoska Ferenc egy. docens
Dr. Jánoska Ferenc egy. docens
C típusú az Erdımérnöki Szak hallgatói számára
elıadás + gyakorlat
évközi jegy
6.
2+2 óra hetente
2 óra hetente
4

II. A tantárgy oktatásának célja:
Az oktatás célja a nagyvadgazdálkodás intenzív módszereinek megismertetése, a zárttéri nagyvadtartás (vadászati célú
vadaskertek, vadfarmok és vadasparkok) kialakításának és mőködtetésének alapelvei.
III. A tantárgy tartalmának rövid leírása:
Elıadás:
Zárttéri nagyvadtartás: A vadaskertek története, céljai, szerepe a vadgazdálkodásban; A vaddisznóskertek tervezése,
kialakítása, mőszaki létesítményei, az alkalmazott tartási és állomány-szaporítási technológiák; Muflon zárttéri tartása;
Dámos farmok és vadászkertek; A gímszarvas farmszerő és vadászkerti tartása; Nagyterülető, több vadfajt kezelı
vadaskertek mőködtetése; Zárttéri takarmányozás és vadegészségügy.
Gyakorlat: Tenyésztelepek kialakításának alapelvei, vadaskertek tervezése, helyszín kiválasztása, berendezésekhez
szükséges anyagszükséglet és költségszámítások, technológiai folyamatok tervezése és kivitelezése, vadaskerti
hasznosítás gyakorlata
IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
Elıtárgyak: Mezıgazdasági ismeretek;
Ráépülı tárgyak: V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet:
A tantárgy elıadásai szabad elıadások a rendelkezésre álló oktatástechnikai eszközökkel, esetenként rövid videofilmek
megtekintése konkrét nagyvadtartásokról. A tanszéki szakmai könyvtár a hallgatók rendelkezésére áll.
A gyakorlatok konkrét feladatok helyszíni és önálló munka keretében történı megoldását igénylik. A problémák
megtárgyalására órakereten kívüli konzultációs idıpontokat biztosítunk.
VI. Évközi ellenırzés, számonkérés módja:
A gyakorlatokon a részvétel kötelezı, a gyakorlati hiányzásokat minden esetben pótolni szükséges. A gyakorlatokhoz
részben helyben elkészítendı, részben otthoni feladatok kötıdnek. Számonkérésre aláírás és évközi jegy formájában
kerül sor. Az aláírás (félévigazolás) feltétele a foglalkozásokon való részvétel, az évközi jegy megszerzéséhez két
eredményes zárthelyi dolgozat megírása szükséges.
VII. Szakmai követelményrendszer
• készség szintjén: ismerjék az intenzív nagyvadgazdálkodás legfontosabb alapelveit, helyét a magyar
vadgazdálkodásban;
• jártasság szintjén: legyenek képesek egyszerőbb tervezési feladatok végrehajtására;
• ismereti szinten: tudják az elıadások teljes anyagát.
VIII. Irodalom
Jánoska F. : Zárttéri nagyvadtartás. Egyetemi jegyzet, Sopron Vadgazda Mérnöki Szak (elıkészületben, ill.
elektronikusan elérhetı)
Ajánlott irodalom:
Csıre P. (1997): Vadaskertek a régi Magyarországon. Budapest
Palkovics-Büki-Egyed (1988): A vaddisznó zárttéri tartása: MTI Foto, 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 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.
9.
10.
11.
12.
13.

A vadaskertek története, céljai, szerepe a vadgazdálkodásban
A vadaskertek mőszaki létesítményei I. Kerítés-típusok, kapuk
A vadaskertek mőszaki létesítményei II. Speciális berendezések
Vaddisznóskertek tervezése, kialakítása
Vaddisznóskerti tartástechnológiák
Vadászatszervezés, lıttvadkezelés, speciális vadaskerti etika
A gímszarvasfarmok kialakítása, tervezése
A gímszarvasfarmok üzemeltetése, technológiája
Gímszarvas vadaskerti tartástechnológiája
A dámszarvas farmszerő és vadaskerti tartása
A muflon vadaskerti tartása
Nagyterülető vadaskertek üzemeltetése
Közép-Európa vadaskertjei, összefoglalás

Gyakorlatok
Ssz.
Téma
1.
2.
3.
4.

Gímszarvasfarm kialakítása, üzemeltetés tervezése
Vaddisznóskert kialakítása, takarmányozás, hasznosítás
Nagyterülető vadaskertek üzemeltetésének tervezése
Terepgyakorlat

Óraszám
nappali
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2

Óraszám
nappali
4
10
4
10

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

Jóváhagyta az Erdımérnöki Kar Tanácsa 2011.

-i ülésén.
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dékán

