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Први (I) циклус 

Студијски  
програм(и): 

Биологија 
Усмјерење: Општи смјер 

 
Назив предмета Биологија популација  
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 
СПБ5И1БИП13 изборни пети (V) 2+1 3 
Наставници др Невенка Павловић, редовни професор 
Сарадник мр Дејан Дмитровић, виши асистент 
 
Условљеност другим предметима Облик условљености 
Општа екологија  
Циљеви изучавања предмета: 
Циљ је да код студента створи базу за разумијевање садржаја о популацији на којој почивају углавном сва 

истраживања у области екологије. Циљ је упознавање популације као веома значајног ступња еколошке 

интеграције да би студент стекао солидну базу за њено разумијевање, односно разумијевање еколошких садржаја 

са којима ће се касније сусретати у току студија. Студенти треба да овладају садржајима о популацији,  особинама, 

биолошким атрибутима, атрибутима групе као и генетиком популација. 
Исходи учења (стечена зања): 
Овладавање  теоретским  и практичним  знањима о биологији, односно екологији  и генетици популација.  
Садржај предмета: 
Теоретска настава 
Популација, предмет и значај изучавања. Биолошки атрибути популације и атрибути групе. Величина популације, 

густина. Растенје популације. Наталитет, морталитет, узрасна структура.  Динамика популације, облици, 

флуктуације и осцилације. Структура популације: типови дистрибуције, Олијев принцип, рефугијуми, социјалност, 

подручје активности. Популација, њена варијабилност и генетика. Ефективна величина популације и њен значај на 

примјеру људске популације. 
Вјежбе 
Методе у изучавању  популација.  Начин прикупљања материјала на терену за изучавање популација.  Одређивање 
густине, праћење растења популације на примјеру винске мушице- Drosophila melanogaster. Таблице живота и 

смртности типови кривуља преживљавања- Ostrea, Hydra, Drosophila и човјек. Теренски рад- изучавање груписања 

биљних и животињских врста, типови, социјалност, издржљивост биљних и животињских организама под 

утицајем различитих отровних материја, алелопатија. Мутације у популацијама, случајност појаве, мутације у 

популацијама ограничене величине, примјери. Фенотипска пластичнпост односно норме реакције-клијање сјемена 

Iris pumila  у два свјетлосна режима-лаб. рад.  Разматрање исте расе  и различитих раса људских  популација. 
Методе наставе и савадавање градива: 
Предавања, теренски рад,  лабораторијске вјежбе, семинарски рад. 
Литература: 
Esa Ranta, Per Lundberg, Veijo Kaietala (2005): Ecology of  population. Science, 388 pp. 
Beeby, A. Anne-Maria Brenan (2003): First Ecology. University Press., Oxford. 
Stanković, S. (1962). Ekologija životinja. Zavod za izdavanje udžbenika. Beograd. 
Nevenka Pavlović, I. Radević (2014): Osnovi ekologije. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Banja 

Luka. 
Tucić, N. (2003). Evoluciona biologija. NNK Beograd. 
Andrewartha, G. H. and Birch, C. H., (1970): The Distribution and Abundance of Animals. The University of Chicago 
press. Chicago& London. 
Janković, M. M., (1966): Fitoekologija sa osnovama fitocenologije i pregled tipova vegetacije na Zemlji. Naučna kniga, 

Beograd. 
Stanković, S., (1977): Okvir života (treće izdanje). Glas, Beograd. 
Stanković, S., (1957): Ohridsko jezero i njegov živi svijet. «Kultura», Skopje 
Облици провјере знања и оцјењивања: 
тестови, семинарски, практични и завршни испит (усмени) 
Похађање наставе обавезно Тестови (2) Семинарски рад Завршни испит 
Активност на настави 5 20 15 60 
Посебна назнака за предмет: 
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: др Невенка Павловић, редовни професор 
 


