
Студијски програм : Мастер професор биологије 

Назив предмета: КОНЗЕРВАЦИЈА ЖИВОТИЊА 
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Број ЕСПБ: 5 

Услов: - 

Циљ предмета 

Основни циљ предмета обухвата усвајање сазнања о методама заштите угрожених врста животиња и 
њихове практичне конзервације. Са једне стране кроз очување станишта и сагледавања те компоненте 
њиховог опстанка, а са друге кроз управљање популацијама, сагледавање њихове структуре, 
одређивање конзервационих прироритета. Задатак предмета је и изучавање праксе заштиту угрожених 
врста у свету и код нас и израду пројеката активне заштите појединих врста којима прети опасност 
нестанка. 
Исход предмета  

На крају курса студент ће бити оспособљен да се укључи у практичне пројекте везане за конзервацију и 
очување угрожених врста животиња 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Конзервација животињских врста и популација. Губитак генетичког диверзитета у малим популацијама. 
Проблеми конзервације популација. Проблем алохтоних врста. Инвазионе популације. Утицај 
станишта. Утицај болести. Конзервација станишта и предела. Врсте и станишта која преферирају. 
Међународна и национална легислатива везана за заштиту врста. Међународне организације. 
Конзервација врста у Србији. 
Практична настава  

Идентификација приоритета у конзервацији животињских врста. Конзервација и менаџмент: примери 
стратегије заштите врста одабраних група организама. Планирање конзервације, заштита врста 
заснована на станишту, принципи, критеријуми за оцену планова. Конзервација инвертебрата. 
Конзервација водоземаца. Конзервација гмизаваца. Конзервација птица. Конзервација сисара. Активна 
заштита. Пројекти о појединим угроженим врстама или групама врста. Упознавање угрожених врста на 
терену, у карактеристичним екоситемима, процена фактора угрожавања на терену, разликовање 
антропогених фактора од деградационих процеса и сукцесија. 
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Број часова  активне 
наставе 

Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Видео презентација, израда и одбрана пројеката. Израда и одбрана семинарског рада по задатим или 
одабраним темама  
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава 10 усмени испт 30 

колоквијум-и    

семинар-и 20   

 


