Студијски програм: БИОЛОГИЈА, ОАС, VII семестар
Назив предмета: УГРОЖЕНЕ БИЉНЕ ВРСТЕ СРБИЈЕ
Наставник/наставници: Предраг С. Васић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: Положени испит из систематике и филогеније виших биљака
Циљ предмета
Предмет треба да омогући студентима проширивање знања о таксономији биљака, са посебним акцентом
на ретке, исчезле и крајње угрожене биљне таксоне Србије.
Исход предмета
Вештина детерминације и класификације васкуларних биљака кроз коришћењe ботаничких кључева за
детерминацију и препознавање ретких и угрожених таксона Србије.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод. Угроженост биљака. Облици заштите угрожених биљака. Правне основе заштите угрожених биљних
врста. In-situ и Ex-situ за заштиту угрожених биљних врста. Карактеристике и особености флоре Србије.
Стање угрожености биљног света Србије. Црвена књига флоре Србије. Изчезли таксони из Србије. Таксони
за које се претпоставља да су исчезли. Крајње угрожени таксони.
Практична настава
Облици заштите угрожених биљака, Правне основе заштите угрожених биљних врста, In-situ „ Заштита
угрожених биљних врста, „Ex-situ“ Заштита угрожених биљних врста, Карактеристике и особености флоре
Србије, Ендемичност васкуларне флоре Србије, Стање угрожености биљног света Србије, Међународно
значајне и друге ретке и угрожене врсте у „Ex-situ“ условима ботаничке баште „ Јевремовац“,
Обилазак националних паркова ( Копаонок, Тара ) сакупљање и упознавање са ретким ендемичним и
угроженим биљкама, спремање хербара, прављење фитоценолошких снимака. Скупљање, препаровање и
одржавање флористичких збирки. Теренки обилазак подручја са посебно заштићеним врстама.
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Теоријска настава: Предавања 1
Практична настава: ДОН 1
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
Теренска настава се реализује у блоку. Теренски рад и рад са прикупљеним материјалом: хербаризовање
,детерминација и израда хербаријумске збирки.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
писмени испит/детерминација

20
50

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
30

