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Gleby organiczne i ich funkcje w ochronie środowiska
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rolnictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPRON.I10B.0814.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Adam Bogacz

Pozostali prowadzący Adam Bogacz

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z geneza gleb organicznych, ich rozwojem w Świecie i w Polsce, hydrologią obszarów
mokradłowych, systematyka gleb, właściwościami gleb. znaczeniem w przyrodzie i gospodarce człowieka,
sposobami ich zagospodarowania (rolne, leśne), sposobami ich ochrony oraz renaturyzacji.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 teoretyczną i praktyczna wiedzę z zakresu budowy
i właściwości gleb organicznych. RR_P6S_WG11 Zaliczenie pisemne

W2 podstawowe funkcje gleb organicznych w środowisku.
RR_P6S_WG02,
RR_P6S_WG03,
RR_P6S_WG06,
RR_P6S_WG08

Zaliczenie pisemne

W3 formy ochrony obszarów na glebach organicznych
w Polsce i na Świecie.

RR_P6S_WG13,
RR_P6S_WG14 Zaliczenie pisemne

W4
podstawowe metody zarządzania i materiały
stosowane przy ocenie gleb terenów bagiennych
i pobagiennych.

RR_P6S_WG07,
RR_P6S_WK16 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, umie
kierować zespołem, korzystając z efektów jego pracy. RR_P6S_UO08 Zaliczenie pisemne

U2 wymienić i zdefiniować formy ochrony gleb
organicznych. RR_P6S_UW03 Zaliczenie pisemne

U3
umiejętnie ocenić wartość gleb organicznych
i prawidłowo dobrać określony zestaw roślin
uprawnych.

RR_P6S_UW04 Zaliczenie pisemne

U4 znaleźć odpowiednie sposoby renaturyzacji obszarów
na glebach organicznych. RR_P6S_UW03 Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 zachowania piękna przyrody, co przejawia się w jego
działaniach popularyzatorskich. RR_P6S_KO04 Zaliczenie pisemne

K2 odpowiedzialności w stosunku do podejmowanych
decyzji oraz powierzonych mu ludzi i sprzętu. RR_P6S_KO04 Zaliczenie pisemne

K3 do zachowania gleb organicznych dla przyszłych
pokoleń. RR_P6S_KO03 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 9

Ćwiczenia laboratoryjne 9

Przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 25

Konsultacje 25
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
88

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
43

ECTS
1.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Torf, torfowisko, proces bagienny, gleba organiczna - characterystyka pojeć
podstawowych. Hydrologia gleby torfowej - typy hydrologicznego zasilania
torfowisk w wodę.

2. Roślinność torfowisk.

3. Rozmieszczenie gleb organicznych w Polsce i na Świecie.

4. Znaczenie torfowisk w środowisku przyrodniczym.

5. Gleby organiczne i ich przynależnośćw systematyce gleb Polski oraz w
systematyce WRB.

6. Właściwości fizyczne  i chemiczne utworów organicznych.

7. Rolnicze i leśne gospodarowanie na glebach organicznych.

8. Pożary na glebach organicznych.

9. Sposoby regeneracji zdewastowanych gleb organicznych.

 

Wykład
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2.

1. Utwory organiczne torfowe i podtorfowe (osady wapienne, wiwianit, osady
żelaziste oraz gytja) - ogólna charakterystyka.

2. Stopień rozkładu utworów organicznych - przegląd metod polowych i
laboratoryjnych.

3. Oznaczanie stopnia rozkładu utworów organicznych metodą SPEC oraz metoda
półstrzykawki.

4. Charakterystyka typów i rodzajów gleb organicznych. Morfologia profilu gleby
torfowej. Klasyfikacja gleb organicznych w Systematyce Gleb Polski oraz WRB.

5. Odczyn utworów organicznych - metody pomiarowe.

6. Prognostyczne kompleksy wilgotnościowo glebowe (PKWG) wg. Okruszki.

7. Siedliskowy index glebowy (SIG) dla obszarów bagiennych i pobagiennych.

8. Bonitacja gleb organicznych.

9. Gleby organiczne na tle regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski.

 

 

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Film dydaktyczny, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne 50%

Wymagania wstępne
gleboznawstwo

Literatura
Obowiązkowa

Ilnicki P. 2002. Torfowiska i torf. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, 606s.1.
Giedrojć B. 1980. Gleboznawstwo melioracyjne z podstawami torfoznawstwa. Przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo2.
Akademii Rolniczej we Wrocławiu 150s.
Tobolski S. 2000. Przewodnik do oznaczania torfów i osadów jeziornych. Wydawnictwo Naukowe PWN. 300s.3.
Ilnick P., Parent C. Organic soil and peat materials for sustainabe agriculture. CRC Press, 200s.4.

Dodatkowa

Charman D. 2002. Peatland and environmental change. Wiley - Blackwell. 350s.1.
Myślińska E. 2001 Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich oznaczania. Wydawnictwo Naukowe PWN 150s.2.
Walker M. 2019. Sphagnum: the biology of a habitat manipulator. Sicklebrook Publishing. 186s.3.
Zink J.A., Huber O. 2011. Peatlands of the Western Guayana Highlands, Venezyela. Ecological Studies 217, Springer 295s.4.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

RR_P6S_KO03 Absolwent jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za jakość produkcji roślinnej i stan środowiska
naturalnego i ma świadomość jej wagi

RR_P6S_KO04 Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz środowiska społecznego oraz wypełniania
zobowiązań społecznych

RR_P6S_UO08 Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, kierować zespołem
przyjmując odpowiedzialność za efekty pracy

RR_P6S_UW03 Absolwent potrafi dokonać krytycznej analizy i oceny czynników wpływających na produkcję rolniczą i jej
jakość oraz stan środowiska naturalnego (inżynierski)

RR_P6S_UW04 Absolwent potrafi podejmować działania z zastosowaniem odpowiednich technik, metod i technologii w
celu rozwiązania problemów w produkcji rolniczej

RR_P6S_WG02
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące pierwiastków i grup związków
chemicznych oraz przemian chemicznych i biochemicznych niezbędne do zrozumienia procesów
zachodzących w biosferze,

RR_P6S_WG03
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu fizjologii roślin obejmujące
mechanizmy regulacji procesów życiowych roślin, gospodarkę wodną i mineralną roślin, transport i
dystrybucję związków mineralnych i organicznych w roślinach

RR_P6S_WG06
Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu mikrobiologii niezbędną do zrozumienia zjawisk
zachodzących w środowisku pod wpływem mikroorganizmów, w tym wykorzystywania mikroorganizmów
w rolnictwie

RR_P6S_WG07 Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu tworzenia i organizacji gospodarstwa rolnego,
wyposażenie technicznego rolnictwa oraz prowadzenia działalności gospodarczej

RR_P6S_WG08 Absolwent zna i rozumie procesy zachodzące w cyklu życia roślin, urządzeń, obiektów i systemów
technicznych związanych z rolnictwem (inżynierski)

RR_P6S_WG11 Absolwent zna i rozumie podstawowe właściwości fizyko-chemiczne i kryteria klasyfikacji gleb do
zapewnienia optymalnych warunków wzrostu i plonowania roślin

RR_P6S_WG13 Absolwent zna i rozumie zagrożenia abiotyczne i biotyczne dla roślin, zna techniki i środki ochrony

RR_P6S_WG14 Absolwent zna i rozumie zagadnienia związane z bioróżnorodnością środowiska przyrodniczego, jego
kształtowaniu i ochronie oraz o funkcjonowaniu agroekosystemów,

RR_P6S_WK16
Absolwent zna i rozumie podstawowe prawa ekonomii i rynku rolnego, funkcjonowania systemu
kapitałowego, bankowego i pieniądza, oraz prawa rządzące produkcją, wymianą i konsumpcją, a także
podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości


