Nyugat-Magyarországi Egyetem
Faipari Mérnöki Kar

TANTÁRGY ADATLAP

A

Tárgykód

Tantárgy

F1FNUEFA
G

Erdő- és fagazdálkodás

Heti óra
E GY L
2 1

1.

Szak

Faipari mérnöki BSc

2.

Tantárgyfelelős tanszék

Faanyagtudományi Intézet

3.

Tantárgyfelelős vezető oktató

Dr. Fehér Sándor

4.

A tantárgy előadója
Beosztása
Tanszék (Intézet, Kar)
Tantárgy felvételének elő-követelménye

Dr. Fehér Sándor
egyetemi docens
FMK Faanyagtudományi Intézet

Megjegyzés (Aláírás, párhuzamos felvétel)

Tárgykód

Tantárgy

Tematikája azonos
(korábban más néven oktatott)

Tárgykód

Tantárgy

5.

6.

A tantárgy feladata a képzés céljának
megvalósításában

7.

A tantárgy részletes tematikája

8.

Követelmény*
a f v sz
V

Kredit

Szemeszter

3

1

1. hét A világ erdőgazdálkodása
2. hét Magyarország erdőgazdálkodási jellemzői, mutatói
3. hét Az erdő ökológiai jelentősége, tartamos erdőgazdálkodás
4. hét Fontosabb állományalkotó fafajok, ökológiai és erdőművelési jellemzői
5. hét Erdőgazdálkodás és faanyagminőség 1.
6. hét Erdőgazdálkodás és faanyagminőség 2.
7. hét Erdőgazdálkodás és faanyagminőség 3.
8. hét Az erdőnevelés és műveletei
9. hét Erdőfelújítás és erdősítés
10. hét Az ültetvényszerű fatermesztés
11. hét Magyarország fagazdálkodásának alapismérvei, szerkezeti felépítése
12. hét Az elsődleges és másodlagos faipar jellegzetességei
13. hét Hengeres- és vékonyfa hasznosítás
14. hét Tűzifa és energetikai fahasznosítás
15. hét Fa- és fatermék kereskedelem jellegzetességei
A tantárgy oktatásának módja
Előadás
(előadás, gyakorlat, konzultáció)
Gyakorlat
Konzultáció
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modul

9.

Jegyzet, tankönyv, irodalom
Szerző(k)
Führer Ernő

Cím
Erdő- és vadgazdálkodás

Kiadó
Az Észak-alföldi
Régióért" Kht

11.

Követelmények**
 Szorgalmi időszakban
 Vizsgaidőszakban
Pótlási lehetőségek

Hajtásgyűjtemény leadása, ZH két alkalommal
Gyakorlati vizsga (hajtásfelismerés), Szóbeli vizsga
Pót ZH

12.

Konzultálási lehetőségek

Előre egyeztetett időpontokban

13.

A tantárgy elvégzéséhez szükséges
egyéni tanulmányi munka
A tantárgy tematikáját kidolgozta
Beosztása
Tanszék (Intézet, Kar)

Hajtásgyűjtemény elkészítése, a felismerés gyakorlása

10.

14.

Dr. Fehér Sándor
egyetemi docens
Faanyagtudományi Intézet

a Kari Tanács jóváhagyta.
*
a = aláírás, f = félévközi jegy, v = vizsga, sz = szigorlat
**
tantárgyi követelmény
 vizsgajegy esetén, hogy a vizsgán ill. a szorgalmi időszakban teljesített követelmények, milyen arányban és
hogyan számítanak bele a végső érdemjegy kialakításába
 félévközi jegy esetén, megállapításának módját és megszerzésének feltételeit
 a vizsgaidőszakban nem pótolható házi feladatokat, részfeladatokat, amennyiben a tantárgyi követelmény
teljes féléves feladatot, tervet tartalmaz

15.

A tantárgy rövid leírása (max. 10 rövid mondat)
A faipari mérnökképzés első lépése az erdő, az erdőgazdálkodás és a faipari szakma
jellegzetességeinek bemutatása, megismertetetése a hallgatókkal. Az erdőgazdálkodás, mint a
faipari ágazat nyersanyag bázisának előállítója. Az erdőnevelés, az erdészeti munkák és a
faanyagminőség összefüggései, kapcsolatuk a fahasznosítással. Az erdőgazdálkodás és a faipar
kapcsolatának bemutatása, egymásrautaltságuknak és közös jövőjük összefüggéseinek
megismerése.
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