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
Természetvédelmi ökológia
Lakatos Ferenc
EMEVI (E120)

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:

Lakatos Ferenc és Tuba Katalin
nincs
vizsga
2
heti: 2/0/0
féléves: 9/0/0
kötelező

1.
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:
A tantárgy oktatásának célja, ismertetni a hallgatókkal a
közösségszerkezetét, ill. az azokat veszélyeztető főbb tényezőket.

vadon

élő

állat-együttesek

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
Előadás tárgya: Az élővilágot veszélyeztető tényezők áttekintése. A
magyarországi fauna taxonómiai- állatföldrajzi értékei. Esettanulmányok
szabadon élő populációk természetvédelmi helyzetéről.

Óraszám
26

II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
A tantárgy oktatását különböző demonstrációs anyagok (gyűjtemény, elektronikus oktatási
segédlet, szakirodalom) segíti.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:
•
•
•

készség szintjén ismerjék a természetvédelmi ökológia főbb kérdéseit (=élővilágot
veszélyeztető tényezőket)
jártasság szintjén ismerjék a magyarországi fauna taxonómiai – állatföldrajzi értékeit.
ismereti szinten tájékozódjanak a természetvédelmi esettanulmányokról.

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Részvétel az előadásokon.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
Írásbeli felkészülés után szóbeli vizsga.

IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
Forró L. (szerk.) (2007): A Kárpát-medence állatvilágának kialakulása. MTTMúzeum, Budapest, 399
pp.
Pásztor E., Oborny B. (szerk.) (2007): Ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 420 pp.
Haraszthy L. (2014): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány,
Csákvár
IV/2. Ajánlott irodalom:
Begon M. Townsend C. R. Harper J. L. (2005): Ecology: individuals, populations and communities.
4th ed.,Blackwell, Oxfrod
Juhász-Nagy P. (1993): Az eltűnő sokféleség. Scientia Kiadó, Budapest
Juhász-Nagy P. (1995): A szünbiológia alapjai. Synbiologia Hungarica 1, ScitiaKiadó, Budapest
Majer J. (2004): Bevezetés az ökológiába Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs
Mátyás C. (szerk.)(1997): Erdészeti ökológia. Mezőgazda Kiadó, Budapest
Mühlenberg M. (1993): Freilandökologie. Quelleund Meyer, Heidelberg,Wiesbaden
Nemzeti Biodiverzitás-Monitorozó Rendszer kézikönyvsorozat kötetei. Kiadó: Magyar
Természettudományi Múzeum, Budapest
Southwood T.R.E. (1984): Ökológiai módszerek. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
Wilson E. O., Bossert W. H. (1981): Bevezetés a populációbiológiába. Gondolat, Budapest

A Tantárgyi program és követelmények jóváhagyása, feltöltése a Neptun rendszerbe, jogosultságok
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