Tantárgyi program és követelmények
(egységes sablon a Neptun adatbázis létrehozásához)
Az elektronikus kitöltésnél a tantárgy azonosításakor automatikusan megjelenő adatok, a Neptun
mintatanterv és órarend információi alapján:
A tantárgy meghirdetésének féléve:
A tantárgy kódja:
A tantárgy megnevezése:
A tantárgy felelőse:
A tantárgy felelős szervezet neve (kódja):

(Neptun automatikusan hozzárendeli)
Tárgykód
Biogeográfia
Schmidt Dávid
NTI (E180)

A tantárgy előadója:
A tantárgy előkövetelménye:
A tantárgy követelménye:
A tantárgy kreditértéke:
A tantárgy tanóra száma (ea/gyak/lab):
A tantárgy típusa:
A tantárgy ajánlott tanterv szerinti félévszáma:
A tantárgy meghirdetési gyakorisága:
Az oktatás nyelve (ha az nem a magyar):
Az oktatás helyszíne (ha nem Sopron):
A tantárgy órarendi beosztása:

Schmidt Dávid, Lakatos Ferenc
vizsga
3
heti: 2/0/0

féléves: 0/0/0

kötelező

4
mintatanterv szerint
Neptun szerint

A Tantárgyi program és követelmények tartalmi kidolgozása a 87/2015 (IV.9.) Korm. rendelet előírásai

alapján, az alábbi pontok szöveges kidolgozásával
Tárgytematika további adatainak feltöltése:

Neptun: Tárgyak kezelése/ Tárgyak/Meghirdetett félévei menürész
I: Tárgytematika kiegészítő adatok / Oktatás célja
I/1. A tantárgy oktatásának célja:
Megismertetni a hallgatókat a növény- és állatföldrajz fogalmával, felosztásával, a Kárpát-medence
biogeográfiájának sajátosságaival.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
Növényföldrajz fogalma, felosztása.
Flóra fogalma, felosztása, tipizálása, a Föld flórájának megoszlása, Európa
flórájának megoszlása, Magyarország flórájának megoszlása.
Area fogalma, tagolódása, típusai. Potenciális, természetes, aktuális area,
mikroarea. Endemizmus, reliktum fogalma.
Flóraelemek, areatípusok, életformatípusok; vikarizmus (földrajzi, ökológiai),
álvikarizmus; autochtonitás, allochtonitás, hemerochoria.
Őshonosság, idegenhonosság, inváziós faj fogalma, osztályozásuk. Ökológiai és
természetességi jelzőszámok, mutatók.
Növényi terjedési típusok (generatív: autochoria, ballochoria, anemochoria,
hydrochoria,
zoochoria,
anthropochoria;
vegetatív:
tarackolás,
hajtáslegyökerezés).
Flórafelvételezés, flóramű készítése (regionális, országos), flóratérképezés.
A Föld flórabirodalmai; Európa areálgeográfiai felosztása, a Kárpát-medence
növényföldrajzi beosztása, a Pannon biogeográfiai régió jellemzése.
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II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
A tantárgy előadásainak megtartását, a tananyag megértését demonstrációs anyagok segítik:
ábratáblák, ppt-s diák és ábrák.
II/3.
Megszerzendő
(rész)kompetenciák:
•
•
•

ismeretek,

elsajátítandó

alkalmazási

(rész)készségek

és

Készség szinten ismerjék a növény- és állatföldrajz alapfogalmait, kategóriáit.
Jártassági szinten ismerjék a Kárpát-medence életföldrajzi beosztását, jellemzőit.
Ismereti szinten ismerjék a flóra- és faunafelvételezés módszereit.

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Az előadásokon való részvétel.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
Kollokvium, mely a tételek megválaszolásából áll.

IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
Hortobágyi T. - Simon T. (szerk.): Növényföldrajz, társulástan és ökológia. - Tankönyvkiadó, Bp.,
1981

IV/2. Ajánlott irodalom:
Bartha D.: Növényföldrajz és társulástan. – Egyetemi jegyzet, 2012
Dierschke, H.: Pflanzensoziologie. - Ulmer Verlag, Stuttgart, 1994
Ellenberg, H. et al.: Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. - Scripta Geobotanica 18., 1991
Lomolino, M. et.al. (2006): Biogeography. Sinauer Associates,Inc.-Publischers Sunderland,
Massachusetts
Wilmans, O.: Ökologische Pflanzensoziologie. - Ulmer Verlag, Stuttgart, 1992

A Tantárgyi program és követelmények jóváhagyása, feltöltése a Neptun rendszerbe, jogosultságok
kiosztása

1.
2.
3.
5.

Tantárgyi program és követelmények
kidolgozás
rögzítés a Neptun rendszerbe
jóváhagyás, követés, ellenőrzés
jóváhagyás (opcionális)
átfedések kiszűrése, ellenőrzés

Illetékesség
oktató
adminisztrátor
szakfelelős
Kari Tanács
intézetvezető

Neptun jogosultság
lekérdezés
feltöltés, módosítás
lekérdezés
--lekérdezés

