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2. 

Tantárgyleírás 

A tantárgy címe 
 
 

Természetvédelmi területek 

Tanszék 
 
 

Földtudományi és Turizmus tanszék 

Képzési program 
 
 

Természetvédelem 

A tantárgy típusa, 
kreditértéke, óraszáma 
(előadás/szeminárium/önálló 
munka) 
 
 

Típus (kötelező vagy választható): választható 
Kreditérték: 3 
Előadás: 20 
Szeminárium/gyakorlat: 10 
Laboratóriumi munka: - 
Önálló munka: 60 
 
 

Tárgyfelelős oktató(k) (név, 
tudományos fokozat, 
tudományos cím, e-mail 
cím) 
 

Előadások: 
Gergely Lívia 
gergely.livia@kmf.org.ua 
Gyakorlatok: 
Gergely Lívia 
gergely.livia@kmf.org.ua 

A tantárgy előkövetelményei 
 

- 

A tantárgy általános 
ismertetése, célja, várható 
eredményei, főbb témakörei 
 

A tantárgy célja: megismertetni a hallgatókkal a világ 
természetvédelmének kialakulását, a védett területek típusait. 
Bemutatni a természetvédelem szükségességét jelen 
társadalmunkban. Rámutatni a kontinensek, illetve országok 
közötti természetvédelmi törekvések különbségeire. 
A tantárgy feladatai:  

- módszertani: megismertetni a hallgatókkal a 
természetvédelmi területek megóvásának és ésszerű 
hasznosításának módjait. 

- ismereti: átadnia a hallgatóknak a természetvédelmi 
területek általános jellemzőit és különbségeit. 

- gyakorlati: irányt adni a hallgatóknak megszerzett 
tudásuk gyakorlati hasznosításában.  

 
 
 
 



Főbb témakörök: 
1. A természetvédelem fogalma, feladata, kialakulása. A 

természetvédelmi területek létrejöttének fontossága.  Az 
első védett területek. 

2. Természetvédelemmel kapcsolatos nemzetközi 
szervezetek. Nemzetközi egyezmények. 

3. A természetvédelmi területek típusai. A 
természetvédelmi területek látogathatósága. Védetté 
nyilvánítási eljárás. 

4. Észak- és Dél-Amerika természetvédelmi területei. 
5. Afrika és Ausztrália természetvédelmi területei. 
6. Európa természetvédelmi területei. 
7. Ázsia természetvédelmi területei. 
8. Ukrajna természetvédelmének kialakulása. A 

természetvédelmi területek létrehozása. 
9. Ukrajna természetvédelmi területeinek típusai. 
10. Kárpátalja természetvédelmi területei. 

A tantárgy teljesítésének és 
értékelésének feltételei 
 
 

A hallgató összpontszáma a következő részekből tevődik össze: 
 
A tantárgy teljesítésével összesen 100 pont szerezhető. 
- Az előadások és önállóan feldolgozandó témák anyagaiból a 
hallgatók egy összegző dolgozatot írnak a szemeszter 
folyamán. Ennek maximális pontszáma 60. 
- A gyakorlati foglalkozások folyamán két térképmunkát kell 
teljesíteni, melyek részenként 5+5 pontot (10 pont) érnek. 
- A gyakorlat további részében szemináriumi kiselőadások 
feldolgozása a feladat; 6 ilyen jellegű munkát kell teljesíteni, 
részenként 5 pontot érnek (30 pont). 
 
 
 

A tantárggyal kapcsolatos 
egyéb tudnivalók, 
követelmények 
 
 

Az előadások alkalmával a szemléltetés prezentációk (PPT) 
formájában valósul meg. A hallgatók szemináriumi 
kiselőadásainál is ez az elvárás. 
A tantárgy beszámolóval zárul. 

A tantárgy alapvető 
irodalma és digitális 
segédanyagok  
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