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Циљ предмета: 

Стицање теоријских и практичних знања о значају отворених вода као природном ресурсу и националном 

добру. 

Исход предмета: 

Након сечених теоријских и практичних знања, од студента се очекује да:  

Схвати значај избора адекватне метологије у истраживању отворених вода. 

Покаже разумевање појава и процеса у отвореним водама. 

Активно да узме учешће у изради планова газдовања отвореним водама, организује и надгледа 

порибљаванња као друге активности на водним телима;  

У оквиру своје делатности учествује у надгледању спровођења планова газдовања и законске регулативе. 

Узме активно учешће у ктивностима за спречавање  и решавање проблема загађења водених екосистема;  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Методологија хидролошких истраживања. Методологија хидрохемијских истраживања. Хидробиолошке 

методе- фито и зоопланктон, фауна дна, ихтиофауна и макрофите. Методе за процену примарне и 

секундарнр продукције.Методологија процене квалитета воде. Комплетна методологија је усклађена са 

Директивом ЕУ о водама. 

Класификација отворених вода. Хидрографске карактеристике сливног подручја. Хидрохемијске 

карактеристике отворених вода. Планктонска заједница отворених вода. Микробиологија отворених вода. 

Макрозобентос отворених вода. Ихтиофауна отворених вода.Рибарство и спортски риболов на отвореним 

видама. Продуктивност отворених вода. Загађивачи отворених вода. Планови газдовања отвореним водама. 

Економски аспект управљања отвореним водама. Правни аспект управљања отвореним водама.  

Практична настава 

У оквиру предмета је усаглашен са програмом предавања 
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Број часова активне наставе   

Предавања: 2  Вежбе: 2 Други облици 

наставе:  

Студијски 

истраживачки рад: 

5 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Настава ће бити реализована у виду предавања и семинарског рада. Предавања се изводе коришћењем 

компјутерских презентација на видео пројектору, пројекцијом филмова и слајдова, као и на теренској 

настави. Вежбе се изводе практично у лабораторији и на теренској настави. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 30 усмени испит 15 

колоквијум-и 10   

семинар-и 10   

 


