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Циљ предмета
Циљеви предмета су да студенти овладају знањима и вештинама која ће им омогућити да се
активно баве утврђивањем еколошког статуса и конзервацијом биодиверзитета водених
екосистема.
Исход предмета
Студенти ће овладати вештинама и техникама у коришћењу метода за утврђивање еколошког
статуса водених екосистема и научном тумачењу добијених резултата; вештинама праћења стања
популација угрожених акватичних врста и конзервације водених екосистема, као и усвојити
научни и практични приступ овим проблемимa.
Садржај предмета
Специфичности акватичних станишта (копнених и морских). River Habitat Survey (RHS) теорија и
пракса. Lake Habitat Survey (LHS) теорија и пракса. RIVPACS - Класификација речних станишта
на основу макробескичмењака и методе мониторинга копнених вода на основу
макробескичмењака и риба. Улога дијатомеја, макробескичмењака, риба и виших биљака при
утврђивању еколошког статуса река и језера према Европској директиви о водама.
Стандардизација класификација река (STAR) и други модели у оквиру Европске директиве о
водама: (AQEM, FAME, SWIFT-WFD, REBECCA, ECOFRAME). Значај и примена бентофауне и
риба у процени стања морских екосистема. Софтверски модели за процену стања популација риба
и рибљег фонда (FISAT II). Конзервација водених екосистема. Улога и значај „SERCON“ модела
у конзервацији водених екосисистема. Конзервација акватичних организама у in situ условима.
Конзервација акватичних организама у ex situ условима. Модели конзервације и практична
примена. Управљање воденим екоситемима (модели и примена у науци и пракси).
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Предавања: 6
Вежбе: 0
Практична настава: 0
Методе извођења наставе
Предавања, консултације, теренски и лабораторијски рад, самостални рад студената, коришћење
литературе (штампане и интернет), израда и презентација семинара
Оцена знања (максимални број поена 100)
Семинарски рад: 50 бодова; Усмени испит: 50 бодова
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

