Студијски програм: Биологија
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Назив предмета: Биологија загађених вода и копна
Наставник: Живић В. Небојша
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов:
1. Зооекологија са зоогеографијом.
2. Фитоекологија са фитогеографијом.
3. Биоиндикатори и мониторинг систем.
Циљ предмета:
Истраживање динамике и других еколошких појава живота у загађеним воденим и копненим
екосистемима.
Исход предмета :
Упознавање са биоценослошким активностима у загађеним екосистемима.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Основне физичко-хемијске карактеристике водених и копнених екосистема. Биотички фактори,
биоценолошке сукцесије, сезонске промене, порекло и распоред биоценоза у копненим и воденим
екосистемима. Утицај ефлуената природног и антропогеног порекла на просторни и временски састав
биоценоза у воденим и копненим екосистемима. Биоиндикатори еколошких услова: салинитета, тврдоће
воде, контаминације органским, неорганским и токсичним материјама, укупних и специфичних загађења.
Одређивање степена загађења воде (индекс сапробности и класе бонитета) на основу промена у саставу
биоценоза, биохемијских и хемијских индикатора. Биодеградативни процеси и биотрансформације.
Могућности контроле биодеградативних процеса. Настанак, стабилизација, одумирање,нарушавање
природне равнотеже и одумирање акватичних и копнених екосистема. Могућности рестаурације и
ревитализације. Биоманипулациони захвати у контроли квалитета вода и биоремедијације акватичних
екосистема. Значај и заштита биодиверзитета акватичних и копнених организама. Биолошки активни
агенси организама. Еколошки менаџмент.
Практична настава
Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Методе истраживања водених и копнених биоценоза. Методе хидробиолошких испитивања квалитета
воде: фитопланктон, зоопланктон, фауна дна. Одређивање индекса сапробности воде и биолошких,
биохемијских и физико-хемијских параметара, индикатора степена еутрофикације у аутохтоним
слатководним акватичним екосистемима.
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Остали часови
Број часова активне наставе:
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски
3
0
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истраживачки рад:
Методе извођења наставе:
Интерактивна предавања, теренска настава,семинарски радови.
Оцена знања (максимални број поена 100):
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Тестови и колоквијуми у току
15-30
вежби
Тестови у току предавања
15-40
Усмени испит
30-70
Провера знања:писмени и усмени испит, презентација пројекта, семинари, збирка, теренски рад итд..

