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Циљ предмета

Продубљивање знања о из области екотоксикологије о хемијским карактеристикама и
екотоксиколошким последицама присуства загађујућих материја у животној средини.
Продубљивање знања о механизмима токсичног дејства одабраних загађујућих материја и
предвиђањем еколошких ефеката у функцији процене и управљања ризиком.
Исход предмета

Након успешног завршетка овог курса студент је у стању да за потребе форензике:
демонстрира знања о хемијским својствима загађујућих супстанци у спрези са њиховом
екотоксичности; разуме улогуи трансформације загађујућих материја у животној средини;
примењује квалитативне и квантитативне методе у форензичкој екотоксикологији.
Садржај предмета
Теоријска настава
Дефинисање основних појмовима у екотоксикологији форензике животне средине, основних
извора, типова и карактеристика токсиканата. Изучавање физичко-хемијских трансформација
токсиканата у околини и њихове распрострањености и транспорта. Изучавање хемијског
понашања и екотоксичности одређених група загађујућих материја (метали, пестициди,
полихлоровани бифенили и остала синтетичка органска једињења, нафта и нафтни деривати,
полициклични ароматични угљоводоници, азбест, радиоактивне компоненте и др.)
Квантитација токсичности. Упознавање са начинима и проблемима у предвиђању еколошких
ефеката, проценом ризика и регулаторним аспектима екотоксикологије.
Практична настава
Претраживање база података у цуљу проналажења података о токсичности одабраних
загађујућих материја и интерпретација претрагом добијених резултата. Одређивање
коефицијента расподеле октанол/вода за одабрани пестицид. Квалитативно и квантитативно
одређивање одабраних метала у биљном материјалу. Процена токсичности пестицида, на
основу одређивања индекса клијавости. Тест биодоступности одабраног једињења из групе
полицикличних ароматичних угљоводоника. Одређивање садржаја органохлорних пестицида у
узорцима из животне средине.
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Број часова активне наставе:
Теоријска настава:
Лабораторијске вежбе:
5 (75)
3 (45)
2 (30)
Методе извођења наставе: Предавања, експерименталне вежбе и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
практична настава
20
писмени испит
семинарски рад
20
усмени испит

поена
40
20

