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Celem kursu biogeografii jest zapoznanie studentów z
mechanizmami rządzącymi rozmieszczeniem roślin i
zwierząt na obszarze Ziemi w ujęciu przystosowawczym.
Ponadto wiedza z tego przedmiotu ma dać podstawy do
zrozumienia mechanizmów rozprzestrzeniania i zmian
zasięgu organizmów żywych. Praktyczny wymiar
problematyki prezentowanej na kursie dotyczy zrozumienia
roli różnych form aktywności człowieka w procesie
rozprzestrzeniania się gatunków zwierząt i roślin. Kolejny
cel to zapoznanie słuchaczy kursu z rolą globalnych zmian
środowiska dla procesów warunkujących rozmieszczenie
gatunków.
Zasięgi występowania roślin i zwierząt na Ziemi.
Mechanizmy dyspersji gatunków. Znaczenie kręgowców w
dyspersji gatunków. Bariery i filtry biogeograficzne.
Biomy. Krainy zoogeograficzne. Gatunki: reliktowe,
endemiczne, kosmopolityczne, wikarianty. Biogeografia
mórz i oceanów. Gatunki inwazyjne. Rola człowieka i
zwierząt w dyspersji gatunków inwazyjnych. Eradykcja
gatunków inwazyjnych. Wyspy w ujęciu
biogeograficznym. Wymieranie gatunków. Specyfika
biogeograficzna Polski i Europy. Biogeografia historyczna.
Teorie wielkiego wymierania. Globalne zmiany środowiska
a rozmieszczenie i fenologia gatunków.
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Wykłady mają formę prezentacji multimedialnych.
Ćwiczenia prowadzone są w formie prezentacji
multimedialnych, oraz na projekcji filmów. Około 25%
czasu ćwiczeń poświecona jest na dyskusje odnoszące się

do prezentowanej problematyki.
Zarówno sala ćwiczeniowa, jak i sala wykładowa jest
wyposażona w stosowaną aparaturę audiowizualną.

