
Назив предмета: ЕКОЛОГИЈА БРИОФИТА 

Наставник или наставници: др Милош  Илић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: нема 

Циљ предмета 
 
Стицање ширих знања о екологији, диверзитету, распростањености бриофита, о њиховој улози у различитим 
типовима екосистема, као и о факторима који утичу на диверзитет ове групе биљака.  
Исход предмета  
 
Студенти стичу шира знања о екологији и диверзитету бриофита која ће представљати основу за самостална 
истраживања.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Морфолошке одлике и животни циклус бриофита; Репродуктивне стратегије; Животне форме и форме 
раста; Приземне бриофите у различитим типовима екосистема; Еколошке одлике епифитских, епилитских и 
епиксилних бриофита; Улога бриофита у екосистему; Односи бриофита и бескичмењака; Основни принципи 
физиолошке екологије бриофита: минерална исхрана, водни, температурни и светлосни режим, одговор на 
стрес; Утицај различитих еколошких фактора на диверзитет бриофита; Индикаторски потенцијал бриофита; 
Екологија тресава; Различити аспекти биогеографије бриофита; Бриофите и загађење животне средине; 
Квантитативни приступ у екологији бриофита; Угроженост и заштита бриофлоре;  Економски значај 
бриофита;   
 
Практична настава  
Практична настава ће се реализовати кроз студијски истраживачки рад, који је у складу са облашћу којом се 
кандидат бави и темом доктората.  
Препоручена литература  
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Vanderpoorten, A., Goffinet, B. 2009. Introduction to bryophytes. Cambridge University Press  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 5 Студијски истраживачки рад: 5 

Методе извођења наставе 
 

Предавања, консултације, рад на терену и лабораторији, семинарски рад.  
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Усмени испит: 50 

Семинарски рад: 50 
 

http://www.bryoecol.mtu.edu/

