Tantárgyi program és követelmények
(egységes sablon a Neptun adatbázis létrehozásához)
Az elektronikus kitöltésnél a tantárgy azonosításakor automatikusan megjelenő adatok, a Neptun
mintatanterv és órarend információi alapján:
A tantárgy meghirdetésének féléve:
A tantárgy kódja:
A tantárgy megnevezése:
A tantárgy felelőse:
A tantárgy felelős szervezet neve (kódja):

(Neptun automatikusan hozzárendeli)
Tárgykód
Flóra-, fauna- és élőhelytérképezés
Schmidt Dávid
NTI (E180)

A tantárgy előadója:
A tantárgy előkövetelménye:
A tantárgy követelménye:
A tantárgy kreditértéke:
A tantárgy tanóra száma (ea/gyak/lab):
A tantárgy típusa:
A tantárgy ajánlott tanterv szerinti félévszáma:
A tantárgy meghirdetési gyakorisága:
Az oktatás nyelve (ha az nem a magyar):
Az oktatás helyszíne (ha nem Sopron):
A tantárgy órarendi beosztása:

Schmidt Dávid, Király Gergely
TV MSc: vizsga, VM MSc: félévközi jegy
4
heti: 2/2/0
féléves: 9/9/0
kötelező
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mintatanterv szerint
Neptun szerint

A Tantárgyi program és követelmények tartalmi kidolgozása a 87/2015 (IV.9.) Korm. rendelet előírásai

alapján, az alábbi pontok szöveges kidolgozásával
Tárgytematika további adatainak feltöltése:

Neptun: Tárgyak kezelése/ Tárgyak/Meghirdetett félévei menürész
I: Tárgytematika kiegészítő adatok / Oktatás célja
I/1. A tantárgy oktatásának célja:
Az oktatás célja, hogy a hallgatók megismerjék a flóra- és faunatérképezés legfontosabb hazai és
külföldi előzményeit, eredményeit, módszertani lehetőségeit. Megismerkednek az élőhelytérképezés
technikai hátterével, térinformatikai lehetőségeivel, a hazánkban alkalmazott korábbi és jelenleg futó
programokkal.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
Előadások
Flóra fogalma és felosztása.
Folt-, pont- és hálótérképezési módszerek. Flóratérképezési eredmények
felhasználása.
Vegetációtérképezés. Élőhelytérképezés. Natura 2000 és védett területek, NBmRnégyzetek. Különleges felvételezési módszerek. Növényzeti monitoring
programok.
Zoológiai térképezések története. A zoológiai térképezések módszertani
lehetőségei. Különleges zoológiai felmérési módszerek. A zoológiai térképezések
eredményeinek felhasználása a természetvédelem gyakorlatában.
Gyakorlatok
Flóratérképezési esettanulmányok terepi körülmények között. Magyarország
edényes növényfajainak elterjedési atlasza.
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Élőhelytérképezési gyakorlati módszerek alkalmazása tantermi körülmények között
Élőhelytérképezési gyakorlati módszerek terepi körülmények között
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Faunatérképezési esettanulmányok terepi körülmények között
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II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
A félév során az előadások keretében interaktív oktatásra törekszünk, az előadott szöveg és
képanyag azonnali megvitatásával. Infrastrukturális szükséglet: növényhatározó, állathatározó,
élőhelyismereti útmutató, kézi nagyító, projektor, diavetítő, légifénykép és térkép-anyagok, GPS.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:
•

készség szintjén ismerjék a magyar flóra és fauna alapadatait, flóra- és faunatérképezés
alapvető módszereit
jártasság szintjén ismerjék a florisztikai, faunisztikai elemzések lehetőségeit
ismereti szinten ismerjék a florisztikai, faunisztikai kérdések megválaszolási lehetőségeit

•
•

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel. A feladat beadásának határideje a szorgalmi
időszak utolsó napja.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
A terepi gyakorlatok végén egy társulás terepi felmérése és értékelése a hallgatói feladat. TM:
kollokvium, mely a tételek megválaszolásából áll. VM: a félévközi jegyet a feladatra kapott érdemjegy
adja.

IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
BARTHA D. et al. (szerk.) (2015): Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza. –
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron.
KUN A. – MOLNÁR ZS. (ed.) (1999): Nemzeti biodiverzitás-monitorozó rendszer XI. Élőhelytérképezés. – Scientia Kiadó, Budapest.
Nemzeti biodiverzitás-monitorozó rendszer összes kötete

IV/2. Ajánlott irodalom:
JALAS, J. – SOUMINEN, J. – LAMPINEN, R. – KURTTO, A. (1972-2012): Atlas Florae Europae I-XII. – The
Comittee for Mapping the Flora of Europe and Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki.
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