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I.1.1 A tantárgy oktatásának célja: az egyed fölötti szerveződési szintű élő rendszerek fontosabb 

tulajdonságainak, működésük alapvető szabályszerűségeinek  és  a  térbeli  elterjedésüket  meghatározó 

tényezőknek a megismerése. 

Fejlesztendő kompetenciaterületek:  

Az emberi környezetben, a Föld felszíni és felszín közeli szféráiban lejátszódó fizikai, kémiai, 
földtudományi és biológiai folyamatok ismerete. A környezetvédelmi szakterület műveléséhez szükséges 
általános és specifikus  matematikai,  természet- és  társadalomtudományi  elvek,  szabályok,  
összefüggések ismerete..  Továbbá ismeri környezeti elemek és rendszerek alapvető jellemzőit, 
összefüggéseit és az  azokra ható környezetkárosító anyagokat. 
Szakterülete eljárásrendjét, legfontosabb elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát feladatai 
végrehajtásakor alkalmazza. 
Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles 
közvetítésére, átadására. 
Képes az emberi környezetben, a Föld felszíni és felszínközeli szféráiban lejátszódó biológiai és 
környezeti folyamatok kezelésére. 
Megérti és használja szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát. 
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Kurzustematika (L):  

Ökológiai alapismeretek. Története, fogalma, vizsgálati kérdései. Biológiai szerveződési szintek.  

Populációk térbeli és időbeli szerkezete. Populációdemográfia. Populációnövekedési modellek. Populáció  

reguláció. Evolúció és ökológia. Közösségek szerveződése. Niche elmélet alapjai. Kompeticiós modellek.  

Ragadozó-préda modellek. Koevolúció. Növényi és állati társulások szerkezete, változása. Biodivezitás.  

Hazai jellegzetes növényi és állati társulások. Anyag és energiaforgalom a természetben. Vízi és terresztris  

ökoszisztémák. A biogeográfia alapjai.  A Föld biomjai. Ökológiai szempontok az erdészetben. Erdők  

kölcsönhatása a környezettel. Botanikai és állattani adatfelvételezési módszerek. Terepi felmérések  

tervezése, kivitelezése adatok és eredmények kiértékelése. Terepi vizsgálat tervezése élőlény közösségek  

felmérésére. Hazai és nemzetközi, időszerű esettanulmányok elemzése 
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