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Studia drugiego stopnia, stacjonarne

Prof. dr hab. Stanisław Baran
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska,
Pracownia Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
Wykłady: prof. dr hab. Stanisław Baran
Ćwiczenia: dr inż. Grażyna Żukowska
Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad i metod rekultywacji
krajobrazu oraz opartego na ekologiczno-ekonomicznych
przesłankach wyboru kierunku rekultywacji krajobrazu,
opracowywania
dokumentacji
prac
rekultywacyjnych,
sporządzania projektów rekultywacji krajobrazu i obszarów
zdegradowanych
oraz
oceny
skuteczności
zabiegów
rekultywacyjnych.
Wykłady
Ogólne zasady stosowania zabiegów rekultywacyjnych;
rekultywacja techniczna i biologiczna. Aspekty prawne ochrony i
rekultywacji. Źródła finansowania ochrony i rekultywacji
obszarów zdegradowanych. Rola roślinności w rekultywacji i
zasady doboru roślin do celów rekultywacji. Materiały stosowane
w rekultywacji. Rekultywacja gleb zakwaszonych i rekonstrukcja
gleby na terenach zdewastowanych przez intensywne
zakwaszenie. Rekultywacja gleb zanieczyszczonych chemicznie.
Rekultywacja krajobrazów zniekształconych przez eksploatację
kopalin i składowanie odpadów komunalnych. Rekultywacja i
rekonstrukcja terenów popowodziowych. Metody oceny
skuteczności zabiegów rekultywacyjnych.
Ćwiczenia
Planowanie przebiegu granicy rolno-leśnej i zabiegów melioracji
przeciwerozyjnych.
Dobór kierunku i metod rekultywacji.
Projektowanie
rekultywacji
krajobrazu
i
obszarów
zdegradowanych. Opracowanie harmonogramu rekultywacji.
Sporządzenie zapotrzebowania materiałowego do potrzeb
rekultywacji i kosztorysu. Ocena skuteczności zabiegów
rekultywacyjnych.
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Wykład, Ćwiczenia laboratoryjne (projektowe)
Projekt rekultywacji obszaru zdegradowanego

