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Условљеност другим предметима: Облик условљености 

- - 

Циљеви изучавања предмета: 

Упознавање студената са особинама терестричних екосистема, са нагласком на промјене у њима које су настале 

као посљедице антропогеног утицаја, упознавање са проблемима и могућностима очувања и заштите 

терестричних екосистема, као и оспособљавање студената да стечена знања могу да примјене у пракси. 

Исходи учења (стечена зања): 

Студенти требају да овладају знањима о терестричним екосистемима, као и антропогеном утицају на исте, од 

загађења до очувања и заштите. Кроз теренски рад студенти требају да науче методе узорковања, а кроз 

лабораторијски рад методе анализе сакупљених узорака, препознају факторе угрожавања и предложе мјере за 

очување и заштиту терестричних екосистема. 

Садржај предмета: 

Предавања 

Терестрични екосистеми – дефиниција, класификација, вриједности, специјско богатство и стабилност. Фактори 

угрожавања, деградација и губитак терестричних екосистема. Очување терестричних екосистема – стање, 

могућности и проблеми. Заштита терестричних екосистема – „Натура 2000“, избор, број, дизајн, величина и 

повезаност заштићених подручја, програми, иницијативе и прописи. Значај угрожених таксона у очувању и 

заштити терестричних екосистема. 

Вјежбе 

Упознавање терестричних екосистема Босне и Херцеговине на примјеру концепта „Натура 2000“ - анализа 

особина биотопа, карактеристичне врсте, распрострањеност, процјена угрожености и потребне мјере заштите. 

Процјена угрожености таксона примјеном концепта Међународне организације за очување природе у функцији 

очувања и заштите терестричних екосистема. 

Методе наставе и савладавање градива: 

Предавања, лабораторијске вјежбе и терeнски рад. 
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Облици провјере знања и оцјењивања: 

Провјера знања у току трајања наставе се обавља путем теста. Завршни испит се полаже из вјежби (практично) и 

на основу предавања (усмено). Положен практични дио испита је услов за усмени. 

Активност на настави 10 Семинарски рад 15 

Тест 15 Завршни испит 60 

Посебна назнака за предмет: - 

Име и презиме наставника који су припремили податке: др Синиша Шкондрић, ванредни професор и др 

Горан Шукало, доцент 

 


