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Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема посебних услова 
Циљ предмета: 
Упознавање студената са генезом хидрографских објеката, са физичко-хемијским особинама природних 
вода, саставом и структуром акватичних екосистема и утицајима абиотичко-биотичких фактора на њих. 
Стицање неопходних знања о последицама загађивања вода, критеријума квалитета вода, биолошкој 
анализи, дејству загађујућих материјала на акватичне организме, акватичној токсикологији, легислативи 
у области заштите вода, европској регулативи и др. Тежиште програма је на упознавању са факторима 
који угрожавају акватичне екосистеме и са могућностима њиховог очувања и ревитализације . 
Теоријска настава:  
Хидросфера-општи подаци; Општи подаци о настанку и распореду воде на Земљи Узајамна зависност 
хидросфере, атмосфере и литосфере. Значај воде за организме и биосферу. Физичко-хемијске особине 
природних вода; Основни карактер и састав природних вода. Специфичност вода. Промет материја у 
води; процес у води, метаболитички процеси и биоакомулација. . Вода као еколошки чинилац, њена 
улога и значај Екоосистеми мора, издани, текућих и стајаћих вода.Загађивање воде:дефиниција загађење, 
екологија загађења, категорије загађења. Врсте загађења и биолошки ефекти загађења акватичних 
екосистема Биолошке загађујуће материје. Загађивање подземних вода. Последице дејства загађујућих 
супстанци на акватичне биоценозе. Загађивање вода тешким металима и последице загађења. 
Испитивање квалитета вода са биолошког аспекта. Биоиндикатори. Самопречишћавање акватичних 
екосистема. Методе заштите, очувања и пречишћавања акватичних екосистема. Међународни и 
национални стратешки и правни аспекти очувања акватичних екосистема. 
Практична настава:  
Вежбе, Други облици наставе. 
Обавезне практичне лабораторијске вежбе у потпуности прате садржај теоријске наставе. 
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Број часова  активне наставе: Остали часови 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
0 

Други облици наставе: 
2 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: 
Теренска настава се реализује у блоку. Теренски рад и рад са прикупљеним материјалом. 
Оцена  знања (максимални број поена 100): 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит/детерминација 50 
практична настава 10 усмени испит  
колоквијум-и 10 ..........  
семинари 20   
 
 
 

 
 


