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---Az óra tartalmi ismertetése:
A biogeográfiai szemléletű előadás az ember és élő környezete történeti változásait mutatja be a
történeti embertan és az őslénytan tükrében. Megismerteti a környezetrégészet biológiai
társtudományainak módszertanát a hallgatókkal, illetve a múltidiszciplináris környezetrekonstrukció gyakorlatát.
Foglalkozik Magyarország népességének antropológiai jellemzőivel és az őskörnyezeti
viszonyokkal,
illetve a hazánk régészeti lelőhelyeiről megismert domesztikált állatokkal és növényekkel.
Részletesen taglalja az egyes régészeti korszakok őskörnyezeti viszonyait..

Az óra tematikája (12 hétre lebontva):
1. A bioarcheológia tárgya és tématerületei
2. I.Történeti embertan: magyarországi tudománytörténete és módszertanának fejlődése
3. Az emberi test konzerválódása régészeti lelőhelyeken
4. A csontváz felépítése és anatómiája, illetve ezek történeti változásai
5. A csontváz metrikus adatai, embertani típusok
6. Magyarországi antropológiai genetikai kutatások
7. II. Az őslénytan magyarországi tudománytörténete,módszerei
8. Hazánk jégkori állatvilága
9. A jelenkor állatvilága Magyarországon
10. Hazánk jégkori növényvilága
11. A holocén növényvilág Magyarországon
12. III. Domesztikáció. Háziasított növények és állatok régészeti lelőhelyeinken
.
.
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