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1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:
A tárgy célja kettős: egyrészt a hallgatók szembesítése az emberi tevékenységek nyomán
bekövetkező tájváltozások mértékével és ennek következményeivel. A kurzus végére a hallgatók
képesek legyenek a történeti ökológia, a földtudományok segítségével interdiszciplináris szemszögből
és megoldás-orientált módon tanulmányozni saját tevékenységünk környezeti hatásait és ezt
továbbadni a tanulók számára.
2. A tantárgy tartalma:
A környezet és a társadalom kapcsolatának földrajzi rendszere. A társadalom a belső és külső
erők tájra gyakorolt hatásainak mértéke. A tájföldrajz, az antropogén geomorfológia tárgya és
rendszere. Tájtípusok a Földön. Az ember szerepe a tájformálásban adott történelmi korszakok során,
a tájátalakítás legfontosabb állomásai a honfoglalástól napjainkig. Társadalmi tevékenységi típusok a
tájváltozásban. A mezőgazdaság geomorfológiai és táji hatásai. Az erdőirtás tájformáló szerepe. A
legelő és gyepterületek antropogén eredetű változásai. A szántóföldi művelés és a kertgazdálkodás
tájformáló hatása. A mezőgazdaságilag művelt lejtős területek táji változásai, különös tekintettel a
teraszos művelésre. A mélyművelésű és a felszíni bányászat szerepe a tájban. A vízépítés, vízrendezés,
a folyószabályozás tájformáló szerepe. A települések tájátalakító szerepe. Az ipar, a közlekedés és a
haditájak antropogén formálódása. Egyéb tájformáló hatások: turizmus, sportok stb. A környezetátalakító munkálatok jelentőségének értékelése.
3. Évközi ellenőrzés módja:
előadás és dolgozat, egy konkrét táj antropogén átformálásáról
4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): 5. Az értékelés módszere: kollokvium
6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:
laptop, projektor, Internet hálózati kapcsolat
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