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I: Tárgytematika kiegészítő adatok / Oktatás célja
I/1. A tantárgy oktatásának célja:
A Termőhelyismerettan című tárgy az előző félévekben oktatott éghajlattani, földtani és talajtani
ismeretekre alapozva, ezek szintézisét, a termőhelyi adottságok elemzését, megismertetését tűzi ki
célul. Ezt az ismertanyagot, az üzemi gyakorlat közvetlenül hasznosíthatja, ezért a korábbi évek
alapozása után elsősorban a gyakorlati igényeket, követelményeket szolgáló ismeretanyag oktatását
tűztűk ki célul ebben a félévben. Alkalom nyílik a hallgatókkal részben megismertetni a fajok és a
termőhely kapcsolatát is.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
Erdészeti termőhelytipológia alapjai, a termőhelytípusok hazai rendszerezése,
termőhelyértékelés.
Fontosabb termőhelytípusok erdészeti jelentősége, termőhelytípusok
összefüggése más szakterületekkel (fafajválasztás, erdőtelepítés, fásítás,
területhasznosítás, erdőnevelés, faterméstan stb.)
termőhelytérképezés
termőhelyértékelés hatósági előírásai
Földértékelés elvi alapja, gyakorlata
Tölgyfélék termőhelyi igénye
Bükk termőhelyi igénye
Fenyőfélék termőhelyi igénye
Akác termőhelyi igénye
Nemes és hazai nyárak termőhelyi igénye
Egyéb jellemző kísérő fafajok termőhelyi igénye
Erdőtalajok tápanyagháztartása, Erdőállományok tápanyagkörforgalma
Mesterséges tápanyag visszapótlás csemetekertekben, erdőültetvényekben,
erdősítéseknél,
Emberi beavatkozások hatása a termőhelyi adottságokra (talajművelés, öntözés,
talajpusztulás ökológiai hatásai a termőhelyekre)
Gyakorlatok
Talajvizsgálati adatsorok értelmezése a termőhelyek függvényében
Termőhelyfeltárás jogszabályi hátterének értelmezése
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Terepi közvetlen termőhelyfeltárások végzése különböző termőhelyi feltételek
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II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
A termőhelyismerettan című tárgy oktatása során elméleti és gyakorlati ismeretek átadására egyaránt
sor kerül. Az előadások anyagának megkönnyítésére a tanszék a rendelkezésre álló diatár és
számítógépes képtár segítségével igyekszik megkönnyíteni elsősorban a talajtípusok megismerését,
ami szerves részét képezi a termőhelyosztályozásnak is.
A gyakorlatok első felében a hallgatók laboratóriumi vizsgálatokat végeznek, amivel kapcsolódnak
még az előző félév talajtani gyakorlataihoz is. Ezt követően a kapott adatsorok értékelését végzik el.
A terepgyakorlatokon az elméletben megismert talajtani és termőhelyi ismeretekre építve gyakorolják
a hallgatók egy adott termőhely értékelését, termőhelyi tényezők, talajtípus, termőhelytípus változat
és fafajmegválasztás helyszíni feladatait.
A minél több és minél változatosabb termőhelyek megismeréséhez szükséges távolabbi termőhelyek
felkeresése is, ami csak gépjárművel oldható meg, ezért a terepi gyakorlatokhoz minden alkalommal
szükséges autóbusz igénybevétele.
A megszerzett elméleti és gyakorlati tudást a szemeszter végén a hallgatók a komplex növénytani-,
termőhelyismerettani- és dendrológiai nagygyakorlaton mélyíthetik el. Ezen nagygyakorlat
megtartását elengedhetetlenül fontosnak tartjuk a hallgatók megszerzett ismereteinek gyakorlatban
történő alkalmazásához.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:
Készség szintjén valamennyi hallgatónak a szemeszter végére adott helyen meg kell tudni nevezni
egy termőhelytípus változatot és hozzá fafajválasztási javaslatot adni
Jártasság szintjén valamennyi hallgatónak részletesen ismernie kell a termőhelytípus változat egyes
elemeit, a fafajok termőhelyi igényeit.
Ismereti szinten legfontosabb talajtulajdonságokat, laboratóriumi vizsgálati módszereket ismerni kell.

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Félévenként legfeljebb 3 gyakorlatról való hiányzás, legfeljebb 3 előadásról való hiányzás,
jegyzőkönyvek leadása, évközi feladatok készítése.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
Szóbeli és/vagy írásbeli vizsga, ütemezése a vizsgaidőszakban egyenletes ütemben.
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