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Cel modułu 

Przekazanie wiedzy na temat przyczyn i mechanizmów degradacji środowiska 

glebowego, sposobów zapobiegania degradacji oraz zapoznanie z zasadami i 

metodami rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych. 

Treści modułu kształcenia 

– zwarty opis ok. 100 

słów. 

Wykłady: Przekazanie wiedzy nt. lokalnych i globalnych zagrożeń dla 

środowiska, podstawowych pojęć oraz rodzajów i formy degradacji gleb, 

odporności gleb na degradację, zasad ochrony gleb, stosowania zabiegów 

rekultywacyjnych, kierunków zagospodarowania gruntów zdegradowanych 

oraz technik rekultywacji gleb na terenach zdewastowanych przez 

zakwaszenie, zanieczyszczonych chemicznie, terenów zniekształconych przez 

eksploatację kopalin i składowanie odpadów, technik  melioracji 

przeciwerozyjnych oraz aspektów prawnych i źródeł finansowania ochrony i 

rekultywacji gruntów. 

Ćwiczenia: nabycie umiejętności wyznaczania zakresu i intensywności 

poszczególnych form degradacji gleb, planowania wyłączania gruntów na cele 

nierolnicze i nieleśne, określania (zgodnie z zasadami zrównoważonego 

rozwoju i planami zagospodarowania) kierunku rekultywacji, doboru metod 

rekultywacji. 
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Planowane formy/ 

działania/ metody 

dydaktyczne 

Wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, projekcji filmów); 

Ćwiczenia audytoryjne + dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, sporządzenie 

oceny zakresu i stopnia degradacji gleb, sporządzenie i zaliczenie projektu 

bioremediacji 

 

 

 

 

 

 

 


