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podyplomowe

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z procesami erozji gleb, transportu rumowiska rzecznego i
sedymentacji w zbiornikach. Przedstawienie i wybranych modeli opisujących erozję, transport rumowiska i
zamulanie zbiorników wodnych.
a)

wykład……………………………………………………………………………; liczba godzin …..4;

b)

ćwiczenia laboratoryjne (komputerowe)..……………………………………; liczba godzin .....6;

c)

……………………………………………………………………………………; liczba godzin .......;

d)

……………………………………………………………………………………; liczba godzin .......;

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu, studium przypadku, konsultacje

Pełny opis przedmiotu:

Przedstawienie podstawowych mechanizmów erozji gleb w zlewni (erozja geologiczna i przyśpieszona,
formy erozji, erozja gleb a rumowisko rzeczne, denudacja, metody oceny intensywności procesu erozji na
stoku oraz w skali zlewni); Najważniejsze modele erozji wodnej gleb (Model Meyera i Wischmeiera, USLE,
DR-USLE); Metody oceny ilości rumowiska odpływającego z obszaru zlewni; Znaczenie działalności
człowieka dla intensywności denudacji, przykłady oceny zmian ilościowych; Rodzaje, pochodzenie i
mechanizmy transportu rumowiska rzecznego; Metody wykonywania i wykorzystywania pomiarów
rumowiska unoszonego i wleczonego; Wybrane modele i formuły opisujące transport rumowiska
rzecznego; Sedymentacja w zbiornikach - formowanie się delty, modelowanie rozkładu osadów w
zbiorniku, prognoza żywotności zbiornika wodnego.

Wymagania formalne (przedmioty
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brak

Założenia wstępne:

Efekty kształcenia:

01 - Znajomość mechanizmów i procesów erozji
wodnej gleb w zlewni; znajomość metodyki analizy i
oceny
intensywności
erozji
wodnej
oraz
najważniejszych modeli procesów erozji w skali stoku i
zlewni rzecznej.
02 - Umiejętność stosowania formuły USLE oraz DRUSLE do wyznaczania rocznej ilości erodowanej gleby
na stoku oraz rumowiska unoszonego odpływającego
z małej zlewni.

03 - Umiejętność określania rocznych ilości
rumowiska unoszonego i wleczonego w profilu
rzecznym na podstawie pomiarów i/lub równań
empirycznych.
04 - Znajomość mechanizmów i skutków
środowiskowych
akumulacji
rumowiska
w
zbiornikach
zaporowych.
Umiejętność
opracowania prognozy żywotności zbiornika
wodnego.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

01, 02, 03, 04 - zadanie projektowe – prognoza zamulania zbiornika wodnego
01, 02, 03, 04 - kolokwium zaliczeniowe

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 01, 02, 03, 04 - złożone prace projektowe
kształcenia:
01, 02, 03, 04 - kolokwium pisemne z oceną
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
100% - kolokwium zaliczeniowe
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Sala dydaktyczna, laboratorium komputerowe
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