GESTLÓL CONSERVACI~DE S ~ L S
CIENCIES AMBIENTALS
6 credits (3 teoria + 3 practiques)
PROGRAMA CURS 98-99

WJECTIU: Es proposa donar coneixements aplicats d'Edafologia perqué l'alumne sigui capa$
&atribuir un ús conecte als sols, avaluar el seu estat de conservació, detectar els principals
problemes de degradació i, proposar solucions concretes per a la recuperació dels sOls
degradats.
TEMARI:
1- Tecniques d'eshidi dels shls i planificació dels estudis ambientals sobre shls.

- Sol i temtori: el sol com a recurs natural. Dissenys experimentals per a estudis edafics.
Prospecció de camp: organització, tipus de mostratge.
-Estudi analític de d l s per a diferents finalitats. Principals metodes convencionals.

2- Processos de degradació i tecniques de conservació de sbls
-Degradació de Gis: Metodes d'avaluació global de la degradació del sol. Principals processos
de degradació i bases per a la seva quantificació. Estrategies per a la conservació de d l s en
hnció del seu ús. Taxes de degradació acceptables per a cada us del sol.
-Degradació química i biologica; conservació de la fertilitat dels sols. Concepte de sol fertil,
nivel1 nutricional i correcció de deficihcies.

-

Gestió de la materia organica del &l. Importhcia en la fertilitat. Reciclatge & residus
orghics. Ús del compost i d'altres adobs orghics. Esmenes orghiques i "mulchw.

-

Problemhtica dels sols icids. Processos natumls i antropogenics d'acidificoció del sol.
Correcció de d l s kids. Problematica dels sols carbonatats. Importbcia en el nostre pais.
CalCana activa Esmenes per a d l s calcaris.

- Salinització dels sdls. Processos que condueixen a l'acumulació de sals i conseqühcies sobre
els sols i els organismes edafics. Problematica dels d l s salins i sddics. Irrigació i drenatge.
Manipulació i rnillora d'aquests sols.
- Sois contaminats. Comportament en el sdl dels principals grups de contaminants.
Interaccions dels contaminants amb els organismes del sol. Capacitat depuradora, ckegues
crítiques,
limits tolerables de contaminació, valors de referencia Tecniques de
descontaminació de sols, bioremediació.
-Processos de degradació fisica del sol. Degradació de l'estructura, conseqühcies
agronomiques. Compactació de sols i encrostament. Metodes preventius per a la conservació
de l'estructura Tecnologies per a la correcció de les propietats fisiques del sol.

- Erosió: tipus, erosió natural i accelerada. Erosió hídrica: erosivitat de la pluja, erodibilitat del
sol. Models per a l'estudi de l'erosió. Equació universal de la pbdua de d l , aplicacions. Lírnits
tolerables. Erosió edlica. Mapes d'erosió i de desertització. Tecniques de prevenció i control
de I'erosió.
- Gestió de l'aigua del d l . Balan$ hidric. Conservació de l'aiguaen e1 sol i tecniques de control.

3- Res tanració i recuperació de terres degrad ades.

-Restauració de sols. Principais tipus de terres malmeses. Aspectes metodologics basics de la
restauració de sols. Concreció de l'ús ñnai de la zona a restaurar. Projectes de restauració. .

- Restauració d'activitats extractives. El programa de restauració. Caracterització dek sbls i
dels materials residuais disponibles per a la reposició de la coberta edifica. Esmenes i
correccions. Aprofitament de residus en la restauració de ~61s.Tecniques de restauració de
sols. Revegetació.

- Restauració de terrenys

afectats per grans vies de comunicació. Programació previa de la
restauració dins dels projectes de O.P.L.. Decapatge i manteniment de terres. Estabilització de
talussos i thiques de control de l'erosió. Restauració de desmunts i templens. Tecniques de
revegetació rApida.

- Recuperació de zones afectades per incendis forestals. Efectes del foc sobre els s6ls forestals.
Control de l'erosió. Tecniques dexecuperació i repoblació de la vegetació.
4- Classificació i tipologia de shls

-

Sistemes de classificació de dls. El sistema de la F A 0 (1990). El,pedió i els hontzons de
diagnostic. Altres característiques per la claisificació.

-

Unitats de sols de la FAO. Descripció de les unitats taxonomiques més importants.
Correlació amb les unitats taxon6miques del sistema de la Soil Taxonomy (1990). "World
Referente Base for Soil Resources" (ISRIC-FAO, 1998)

-

Principals tipus de sols de Catalunya i la Península Iberica. Localització i processos de
formació.
5- Cartograña i usos del sol.

- Bases de dades &ques. Expressió cartografica dels inventaris de sols. Tipus de mapes:
mapes tematics, mapes de síntesi, usos i aplicacions. '~etodologiaper a la cartografia de sols.
Densitat d'observacions en funció de l'escala, irea mínima Interpretació dels mapes de sols.
-Usos del sol: planificació temtorial de Tus del sol. Avaluació de les capacitats per a diferents
usos del &l. Avaluacions per a usos agronbmics: classes agrolbgiques, sistema de RiquierBramao, sistema "land suitability" de la FAO, etc. Avaluació per a ñnaiitats cadastrais.

- Identificació de processos de degradació de sols o anaiisi de tecniques de consekació.
Reconeixement i analisi d'un cas concret. Presentació i discussió en forma de poster.
- Practiques de laboratori.
- Sortida de camp.
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AVALUACIÓASSIGNATURA
En base als objectius proposats s'avaluarhn els coneixernents teorico-practics del programa
mitjantqant una prova global de tipus resposta mútiple o resposta lliure breu i, per
l'el.laboració i presentació &un poster o informe sobre les practiques realitzades.
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