Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм : Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Назив предмета: МОРФОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ РЕГУЛИСАНОГ РЕЧНОГ КОРИТА И ВОДНИ
ЕКОСИСТЕМИ
Наставник/наставници: др Војислав Ђековић, др Весна Николић Јокановић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Упознавање кандидата о променама морфолошких карактеристика уређеног речног корита и утицај на
водни екосистем. Упознавање кандидата са значајем морфолошких облика речних корита, сливова и
речних долина за очување квалитета водених екосистема. Значај водених екосистема за очување
биодиверзитета. Кандидат се упознаје са стањем и променама морфологије регулисаних речних корита
и њиховим утицајем на развој водних екосистема.
Исход предмета
Стечена знања о методама настанка, развоја морфолошких облика речних профила од иницијалног
(почетног) облика након извођења регулационих радова до успостављања стабилних морфолошких
облика, и утицај морфолошких промена на развој водних екосистема. Стицање знања о значају
контролисања и праћења морфолошких промена и њиховог утицаја на функцију регулација и одрживост
екосистема. Оспособљавање кандидата за одабир мера и радова у санацији оштећења регулисаних
корита.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод; Морфолошке промене у класичним и биорегулацијама; Морфолошке карактеристике речних
токова: природног водотока, изведеног стање, стање након регулисања; Утицај режима течења на развој
морфолошких промена протицајних профила водотока; Истраживање узрока настанка општих
деформација уређеног речног корита, и њиховог утицаја на водне екосистеме; Истраживање узрока
настанка локалних деформација протицајног профила и њихов утицај на водне екосистеме;
Истраживање утицаја меандрирања тока на промену водних екосистема; Утицај промене протицаја на
биодиверзитет у протицајном профилу; Утицај вегетације на морфолошке промене уређеног корита;
Мере и радови на санацији морфолошких оштећења регулисаних корита.
Практична настава
Израда семинарских радова, израда ДМТ модела речних корита;
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Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2

Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Настава се изводи у облику предавања и вежби. Теоријска настава се изводи коришћењем савремене
опреме за презентацију
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

15

Завршни испит
писмени испит

практична настава

15

усмени испт

колоквијум-и

10

семинар-и

10

поена
40

10

