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ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Додипломске академске студије 

Студијски 
програм ШУМАРСТВО 

 
Назив предмета ДЕГРАДАЦИЈА ЗЕМЉИШТА 
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 
 Изборни VII 2П+2В 4 
Наставници Др Михајло Марковић, ред. проф. 

 
Условљеност другим предметима Облик условљености 
Педологија и Шумска земљишта  
Циљеви изучавања предмета: 
Циљ предмета је да се студент упозна са основним видовима деградације земљишта (ерозија, загађење, 
дезертификација и др.), те факторима који то узрокују деградацију овог ресурса. Циљ је и упознавање и 
савладавање савремених метода конзервације земљишта. 
Исходи учења (стечена знања): 
Студент стиче потребна знања о проблемима деградације земљишта кроз различите видове као што су 
ерозија (ерозиони фактори), дезертификација и загађење земљишта. Добија јасну представу о улози 
човјека у свим видовима деградације земљишта. Студент разумије значај очувања земљишта кроз 
примјену савремених метода конзервације.  
Садржај предмета: 
Увод; Појам деградације земљишта; Видови деградације земљишта; Ерозија земљишта; Ерозиони 
фактори; Облици ерозије; Еродибилност земљишта; Улога вегетације у заштити земљишта од ерозије; 
Дезертификација земљишта; Загађење земљишта; Мјере конзервације земљишта;  
Методе наставе и савладавање градива: 
Предавања,  вјежбе и консултације. Предвиђено је препознавање појединих облика ерозије земљишта 
путем фото прилога са терена, те процјена одређених мјера конзервације земљишта које би се могле 
примјенити. 
Литература:  

1. Ђоровић, М. (2005): Водна и еолска ерозија земљишта, Унија биолошких и научних дрштава 
Југославије, ЈДПЗ, Београд.  

2. Hudson, N. (1995): Soil conservation, Fullѕ Revised and Updated Third Edition, BT, Batsford Limited, 
London.  

3. Troech, R.F., Hobbs, J.A., Donahue, L.R. (2004): Soil and Water Conservation for Productivity and 
Environmental Protection, Pearson Education, New Jersey. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
Студент је дужан да присуствује настави и вјежбама. Тестове полаже писмено и односе се на наставне 
јединице које су обрађене на вјежбама. Завршни испит се односи само на теоретска питања. 

Активност у току наставе 10 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 бод. Колоквијум 2 20 бод. 
Посебна назнака за предмет: 
 
Име и презиме наставника који је припремио податке Др Михајло Марковић, ред. проф.

 
 
 
 


