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Циљ предмета:
Упознавање студената са основним принципима биохемијских и физиолошких облика адаптације живих
организама на услове средине.
Исход предмета:
Крајњи исход предмета јесте да на крају курса студенти, уз предходно знање биохемије и физиологије
животиња и биљака, стекну одговарајуће образовање у датој области и да се оспособе за обављање
послова у сферама екологије и заштите околине.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Механизми анатомских адаптација биљака, као што су структурне адаптације вегетативних органа на
утицај појединачних и заједничких егзогених фактора. Биохемијско-физиолошке промене код животиња
у току њихове адаптације на антропогене утицаје животне средине. Биохемијске и физиолошке основе
адаптација биљних и животињских организама на услове спољашне средине; проучавање са аспекта
општих принципа одржања хомеостазе и интегритета биолошких система. Као примери: упознавање
студената са карактеристикама појединих специфичних организама и стања (хибернација, дијапауза и
естивација).
Практична настава
Структурне адаптације корена, стабла и листа биљака. Биохемијско – физиолошке адаптације биљака на
услове средине, болести, штеточине, УВ зрачење, температуру и сушу. Биохемијско – физиолошке
адаптације животиња, као и генетичке последице истих, попут термогенезе, имуног система, као и
адаптације на ниске температуре; дехидратација и дијапауза код инсеката.
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Методе извођења наставе:
Теоретска настава је у виду предавања, а практична се изводи као комбинација лабораторијских бежби и
писања и одбране семинарских радова из области биохемијско-физиолошких адаптација живих
организама.
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