
Alkalmazott ökológia tárgy tematika –Ökológiai gazdálkodás Levelező MSc 

 

 

1. A biológiai sokféleség szerepe az ökoszisztémák felépülésében és működésében. A diverzitás 

és degradáció kapcsolata, ökológiai háttere és következmények. 

febr. 20. – 15.00-17.00  HM  

 

2. Növényi populációk legfontosabb jellemzői: struktúra és funkció   

        febr. 21. – 8.00-10.00 HM 

 

3. Populációk közötti kapcsolatok a természetes és kultúr ökoszisztémákban.  

febr. 22. – 15.00-17.00. HM 

 

 

4. Abiotikus környezeti tényezők: az élőlények válasza az abiotikus környezeti háttér elemeire.

        márc. 20. – 8.00-10.00. KZ

            

5. Biomok szerveződésének jellemzői, kultúrnövényeink származása: ökológiai

 törvényszerűségek, adaptáció és életstratégia.  

          márc. 21. – 15.00-17.00 KZ 

 

6. Hazai gyepterületek jellemzői: fenntartás, kezelés.  

márc. 22 – 15.00-17.00 BS 

 

 

7. Hazai erdők jellemzői: az erdők szerepe, az életminőség megőrzésében. Fenntartható erdészeti 

tevékenység.        április 25 – 8.00-10.00 NJ

     

8. A mesterséges környezet (kert, szőlőültetvények, szántók és parlagok, közparkok, 

erdőültetvények és parkerdők) kialakításának, fenntartásának és szabályozhatóságának 

ökológiai alapjai.      

április 26 – 15.00-17.00 NJ 

     

9. A biológiai invázió kérdései egy változó gazdasági környezetben.   

beadandó - szeminárium

    

10. Az ökoszisztéma élő és élettelen komponenseinek tér-idő változásai: A szukcesszió formái; a 

progresszív és a regresszív szukcesszió. Globális környezeti problémák és az ökoszisztéma 

szolgáltatások.   

beadandó- szeminárium 

 

  

Gyakorlat fakultatív:  

 

- Érdi magaspart: löszfal növényzet és felhagyott művelésű területek másodlagos szukcessziója 

           

- Farmosi kultúrtáj: Hajta vidék szikes legelői, csatornanövényzete és nádasai, homoki és lápi 

vegetáció maradványok, felhagyott gyümölcsösök, telepített erdők   

                 

 

Vizsgatémakörök Agro-ökológia tárgyból az Ökológiai Gazdálkodás MSc évfolyam részére: 

 

 

- A biológiai sokféleség földi léptékű jellemzői. A diverzitás mennyiségi és minőségi megközelítése. 

A földi diverzitás kialakulásának történeti háttere (Paleokörnyezet és az antropogén kor hatása).  



 

- Növényfajok elterjedése, a flóra és a flóraelemek. Őshonos és idegenhonos fajok fogalma, az 

idegenhonosság jelensége: jelentősége és következményei a diverzitás megváltozásában.  

 

- A természetes ökoszisztémák felépítése és működése. Trófikus szintek, anyagforgalom és 

energiaáramlás. Az emberi tevékenység okozta ökoszisztéma változások. Mit jelent az ökoszisztéma 

szolgáltatás. A degradáció következményei és a kultúrökoszisztémák fenntarthatósága.  

 

- Sorolja föl és jellemezze a növényi populációk általános és specifikus bélyegeit. Az emberi 

tevékenység hatása és következményei a növényi populációk viselkedésére. Populációdinamika és a 

populáció egyensúly megváltozásának következményei.   

 

- A növényi populációkra ható legfontosabb abiotikus környezeti tényezők, és a növények 

adaptációs válasza a környezet vízviszonyaihoz, fénymennyiségéhez, a hőmérsékleti szélsőségekhez. 

Talaj-növény kapcsolata példával. 

- Sorolja föl és jellemezze a populációk közötti kölcsönhatásokat! Mindegyikre adjon növényi 

példát is! Mi a mikorrhiza? Mi a környezeti ill. kertészeti jelentősége ennek a kapcsolatnak? 

- A vegetáció és növénytársulás fogalma, társulás koncepciók. Egy terület vegetációjának változása 

térben és időben, a szukcesszió fogalma és formái. Pionír és klimax stádium többszempontú 

összehasonlítása. Példák a természetközeli és agrár területek szukcessziójára.   

 

- Az antropogén kor ökoszisztémái: a természetes és agro-ökoszisztémák többszempontú 

összehasonlítása. 

 

- Agrár élőhelyek (12) az Á-NÉR (2011) rendszerében. Telepített erdészeti faültetvények és 

származékaik Ősi fajtájú, gyepes vagy erdősödő, extenzíven művelt gyümölcsösök (P7) élőhely 

hazánkban? 

 
- Európa és Magyarország erdősültsége. Erdőtermészetességi fokozatok a jelenleg hatályos Magyar 

Erdőtörvény szerint. Mennyi természetközeli (természetszerű) erdő van ma hazánkban? Hogyan és 

milyen arányban oszlanak meg Magyarország erdei elsődleges rendeltetésük szerint?  Keményfás 

jellegtelen erdők jelentősége hazánkban.  

 
- Milyen szempontból jelentős az Á-NÉR-ben szereplő fáslegelők, fáskaszálók, felhagyott 

legelőerdők élőhely hazánkban?  
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Az oktatók és a tárgyfelelős által kiadott gyakorlati segédanyagok. 
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