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Додипломске академске студије 

Студијски  
програм(и): 

Биологија 
Општи смјер 

 
Назив предмета Хидроекологија и заштита копнених вода 
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 
СПБ56ХЗКВ обавезан V и VI 2+2 и 2+2 10 (5+5) 
Наставници др Невенка Павловић, редовни професор и  мр Дејан Дмитровић, виши асистент 
 
Условљеност другим предметима: Облик условљености 
Општа екологија, зоологија бескичмењака, микробиологија, биологија алги и 

гљива. 
 

Циљеви изучавања предмета: 
Упознавање студената са копненим текућим и стајаћим водама, морима и океанима, њиховим карактеристикама, 

биоценозама појединих типова екосистема, изворима загађења вода и заштитом вода те правном регулативом. 
Исходи учења (стечена зања): 
Студенти треба да овладају знањима о хидросфери, слатководним и морским екосистемима, антропогеним 

утицајем на исте, еколошким основама заштите копнених вода као и вода мора и океана, биолошким 

потенцијалима вода, аквакултури, те изводима из декларација, конвевенција и резолуција о заштити вода. Кроз 

теренски рад треба да науче методе узимања узорака, методе испитивања састава и структуре заједница, односно 

животним формама истих (неустон, планктон, нектон, бентос). Кроз лабораторијски рад треба да се науче како ће 

детерминисати организме користећи кључеве за детерминацију, да овладају методама о оцјени квалитета вода, да 

се науче да примјењују тестове токсичности, узгоју и исхрани рибљих популација, очувању вода од загађења, 

примјени метода пречишћавањазагађених вода као и примјени Закона о водама у пракси.  
Садржај предмета: 
Теоретска настава 
Увод. Хидроекологија и заштита копнених вода, предмет и значај изучавања. Хидросфера: распоред и количина 
воде на Земљи, типови вода, типови копнених вода (текуће и стајаће).  
Слатководни и морски екосистеми старост, еволуција и сукцесије.Стајаће воде: језера, баре, мочваре, ритови, 

тресаве, вјештачке акумулације и њихове одлике. Слатководни екосистеми: абиотички фактори. Физичке 

карактеристике копнених вода. Хемијске карактеристике вода. Подземне воде (вадозне, јувенилне и конатне), 
карактеристике и њихови становници. Текуће воде: извори, потоци, ријеке. Физичке и хемијске карактеристике, 

интеракција седимент – вода, детритус. Биотички фактори, специфичност грађе и функције хидробионата, животне 

форме. Заједница слатководних екосистема: планктон копнених вода – фито и зоопланктон. Бентос, опште одлике, 

састав и структура бентоса – фито и зообентос. Нектон: рибе и остали представници. Неустон: одлике заједнице, 

представници. Загађење копнених вода, типови. Промјене морфометријских, физичких и хемијских 

карактеристика копнених вода. Еутрофикација. Сапробност, индикаторске врсте, аутопурфикација. Загађивање 
вода токсичним супстанцама. Еколошке основе заштите копнених вода и уређење водених токова. Мјере за 

спречавање загађења, вјештачко пречишћавање отпадних вода. Закони о водама. Аквакултура.  
Мора и океани, подјела, распоред, особености дна. Физичко-хемијски параметри морске воде. Морски планктон, 

нектон и бентос. Биолошки потенцијали и друге природне вриједности у мору. Загађење мора и океана. Видови 

заштите мора и океана, правна регулатива. 
Вјежбе  
Упознавање са захтјевима за вјежбе. Теренски рад: анализа одабраних физичких и хемијских параметара воде, 

одређивање састава и покровности супстрата, узорковање, фиксирање и конзервисање макрозобентоса Врбаса. 

Лабораторијска анализа узорака макрозообентоса сакупљених на теренској настави и процјена квалитета воде на 

основу састава заједнице и резултата анализе физичко-хемијских параметара. Табеларно и графичко представљање 

добијених резултата и састављање извјештаја са терена и лабораторије. Анализа извјештаја. Теренски рад: анализа 

одабраних физичких и хемијских параметара воде, одређивање састава и покровности супстрата, узорковање, 
фиксирање и конзервисање макрозобентоса  извора и потока низводно од Рајнер врела на Бањ Брду. 

Лабораторијска анализа узорака макрозообентоса сакупљених на теренској настави и процјена квалитета воде на 

основу састава заједнице и резултата анализе физичко-хемијских параметара. Табеларно и графичко представљање 

добијених резултата и састављање извјештаја са терена и лабораторије. Анализа извјештаја. Зоналност текућице и 

процјена сапробности воде на основу састава и структуре насеља риба одабраног локалитета (анализа 

литературних података). Квалитативна и квантитативна анализа узорака планктона Скадарског језера, Црног језера 

(Црна Гора), Бардаче и Балкане (РС, БиХ). Табеларно и графичко представљање добијених резултата и поређење 

сличности заједница примјеном Жакардовог индекса сличности. Самостална израда извјештаја. Анализа 

извјештаја. Квалитативна анализа планктона, бентоса, перифитона и неустона баре. Квалитативна и квантитативна 

анализа планктона Јадранског мора. Одређивање организама из пробе узете кочом и организама узетих у литоралу 



на подручју приморја Црне Горе. Поређење резултата лабораторијског рада са литературним подацима. 

Самостално састављање извјештаја лабораторијског рада. Анализа извјештаја.  
Методе наставе и савалдавање градива: 
Предавање, лабораторијске и теренске вјежбе, тестови, семинарски радови. 
Литература: 
Marić, D., Rakočević, J. (2009): Hidrobiologija. Pobjeda a. d. Podgorica.  
Simić, S., Simić, V. (2009): Ekologija kopnenih voda (Hidrobiologija I). Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički 

fakultet, Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet. 
Pujin, V. (1988): Hidrobiologija. Priručnik za studente i poslediplomce. Ekol. Pokr. Grad. Nov. Sada. Novi Sad. 
Dalmacija, B. (2001): Kontrola kvaliteta voda. Univ. Novi Sad. PMF. Institut za hemiju. Novi Sad. 
Matoničkin, I., Pavletić, Z. (1972): Život naših rijeka. Školska knjiga. Zagreb. 
Petrović, О., Gajin, S., Matavulj, M., Radnović, D., Svirčev, Z. (1988): Mikrobiološko ispitivanje kvaliteta voda. Institut 
za biologiju. Novi Sad.  
Pavlović, Nevenka, I. Radović (2014): Osnovi ekologije. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja 
Luka. 
Stanković, S. (1957): Ohridsko jezero i njegov živi svet. „Kultura“ Skopje.  
Moss, B. (1998): Ecology of Fresh Waters. Blackwell Publishing, Oxford, 557 pp.  
Kerovec, M. (1988): Ekologija kopnenih voda. Mala ekološka biblioteka. Knjiga 3. Zagreb. 
 
Облици провјере знања и оцјењивања: 
Тестови у току семестра, семинарски рад, практични испит и завршни испит-усмени. 
Похађање наставе обавезно Домаћи задатак Завршни испит 60 
Активност на настави 5 Колоквиј Тестови  

Семинарски  
25 
10 

Посебна назнака за предмет: 
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: др Невенка Павловић, редовни професор 
 


