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kötelezően választható

I/1. A tantárgy oktatásának célja:
A tantárgy oktatásának célja megismertetni a hallgatókkal a növény- és állatfajok aktív védelmének
lehetőségeit, az in situ és ex situ megőrzést, a fajvédelmi programok készítésének módját, repatriálási
lehetőségeket, továbbá ezek jogi és szakigazgatási vonatkozásait.
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
Előadások
Aktív és passzív védelem, in situ és ex situ megőrzés.
Hazai védett növényfajok in situ konzervációja.
Hazai védett növényfajok ex situ konzervációja (botanikus kert, füvészkert,
magbank, spórabank).
Hazai védett növényfajok szaporítása (nemzeti park igazgatóságok és
oktatási/kutatási intézmények szaporító kertjei)
Hazai védett növényfajok repatriálási lehetőségei, kísérletei (visszatelepítési
kísérletek eredményei).
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Fajvédelmi programok szerkezete és tartalma.
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Hazai védett állatfajok in situ/ex situ megőrzése.
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Közösségi szintű védelem.
A védett állatfajok mentését érintő hazai jogszabályi környezet.
Védett állatfajok visszatelepítése, repatriációja.
Gyakorlatok
Konkrét növényfajok in situ védelmének esettanulmányai.
Konkrét növényfajok ex situ védelmének esettanulmányai.
Konkrét növényfajok szaporításának esettanulmányai.
Konkrét növényfajok repatriálásának esettanulmányai.
Növények fajvédelmi programjainak bemutatása, értékelése (esettanulmányok)
Konkrét állatfajok in situ/ex situ védelmének esettanulmányai.
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Védett állatfajok visszatelepítésének gyakorlati tapasztalatai (esettanulmányok)
Állatok fajvédelmi programjainak bemutatása, értékelése (esettanulmányok)
Terepi gyakorlat: fajvédelem a gyakorlatban.
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II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
Az oktatás tantermi foglalkozásokon és terepi gyakorlatokon keresztül valósul meg. Az előadások
anyagának megértését demonstrációs eszközök (projektor) segíti.

II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:




készség szintjén ismerjék a hallgatók az aktív és passzív védelem, illetve in situ és ex situ
védelem lehetőségeit
jártasság szintjén ismerjék a védett fajok szaporításának és repatriálásának lehetőségeit
ismereti szinten ismerjék a fajvédelmi programokat

III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel, egyéni feladat leadása a szorgalmi időszak végéig.
Az évközi számonkéréseket legalább 60 %-ot meghaladóan kell teljesíteni.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
A hallgatóknak a félév során kiadott egyéni feladatot elfogadható szinten kell teljesíteniük. A tárgy
tananyagának számonkérése a félév során megírt zárthelyi dolgozatok során valósul meg.
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