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Objectius
Es pretén donar coneixements aplicats d’edafologia perquè l’alumne sigui capaç d’atribuir un ús adequat als sòls, avaluar-ne
l’estat de conservació, detectar-ne els principals riscos i problemes de degradació, i proposar mesures per a la recuperació de
sòls degradats. Alhora, es revisaran els coneixements sobre l’estat actual dels sòls, i es reflexionarà sobre la responsabilitat que
tenim en la seva gestió.
Programa
Introducció
1.
Sòl i territori. El sòl com a recurs natural. Principals funcions del sòl. Usos del sòl. L’home com a usuari i gestor del
sòl. El sòl en el canvi global. (Oriol, 1h, 20/2)
2.
Processos de degradació. Gestió sostenible del sòl. Principals processos de degradació de sòls. Avaluació global de
la qualitat i l’estat de degradació del sòl. Indicadors de la qualitat del sòl. Degradació antropogènica de sòls.
Desertificació: causes, processos i conseqüències. (Oriol, 1h, 22/2)
3.
Polítiques de protecció del sòl. Cap a una estratègia temàtica per a la protecció del sòl (UE). Convenis
internacionals contra la desertificació. Normativa legal que incideix sobre el sòl. (Oriol, 1h, 27/2)
Degradació i conservació de sòls
4.
Degradació física del sòl. Degradació de l’estructura. Compactació de sòls i encrostament. Tecnologies aplicables:
mitjans preservatius i curatius. Pavimentació de sòls i ús urbà. Inundacions i esllavissades com a conseqüència del
deteriorament de la superfície del sòl. (Oriol, 1h, 1/3)
5.
Erosió. Causes i processos implicats. Impacte de l’erosió. Erosió natural i antropogènica. Erosió hídrica i eòlica.
Models d’estudi de l’erosió: l’USLE. Visió general de l’erosió i a la regió mediterrània. Combatre l’erosió: tècniques de
prevenció i control. Agricultura, conservació i erosió. Terrasses i bancals. (Oriol, 2h, 6/3 i 8/3)
6.
L’aigua del sòl i la seva gestió. L’aigua i l’agricultura. Conservació de l’aigua en el sòl i tècniques de control.
Irrigació i drenatge. Salinització de sòls associada al regadiu. Aptitud del sòl pel reg. (Isabel, 2h, 13/3 i 15/3)
Gestió de la matèria orgànica, fertilitat i biodiversitat del sòls
7.
Gestió de la matèria orgànica. Importància de la matèria orgànica en la fertilitat dels sòls. Pèrdua de matèria
orgànica com a conseqüència de la gestió (canvis d’ús, explotació, etc.). El sòl com a embornal de carboni i nitrogen
en el context del canvi global. L’agricultura orgànica i de conservació. Reciclatge de residus orgànics i criteris
d’aplicació al sòl. Característiques i ús de diferents tipus adobs orgànics. (Oriol, 2h, 22/3 i 27/3)
8.
Gestió sostenible de la fertilitat del sòl. Conservació i millora de la qualitat del sòl i protecció del seu entorn.
Conservació i eficiència en l’ús dels nutrients. Gestió d’adobs minerals i orgànics. Disponibilitat de nutrients.
Interpretació de dades analítiques, nivells nutricionals i correcció de deficiències. (Isabel, 2h, 29/3 i 3/4)
Contaminació de sòls
9.
Sòls contaminats. Contaminació difusa. Acidificació. Contaminació local. Comportament en el sòl dels principals
grups de contaminants. Interaccions dels contaminants amb els organismes del sòl. Ecotoxicitat. Capacitat
depuradora, càrregues crítiques, límits tolerables i valors de referència. Tècniques de tractament de sòls
contaminats: extracció, degradació, immobilització, bioremediació. Correcció de sòls àcids. Alternatives a les
pràctiques agràries contaminants. (Oriol, 3h, 5/4, 19/4 i 24/4)
Classificació, cartografia i avaluació de sòls
10. Sistemes de classificació de sòls. La World Reference Base for Soil Resources (ISSS-ISRIC-FAO, 1998). El pedió,
els horitzons i atributs de diagnòstic. (Oriol, 1h, 26/4)
11. Descripció de les unitats taxonòmiques més importants i correlació amb les unitats del Soil Taxonomy (SSS,
1998). Unitats més importants a Catalunya. Importància ecològica i econòmica. (Oriol, 1h, 3/5)
12. Expresió cartogràfica dels inventaris de sòls. Interpretació i tipus de mapes de sòls. Bases de dades edàfiques.
Disponibilitat d’informació. Aplicacions dels mapes de sòls. (Oriol, 1h, 8/5)
13. Avaluació de les capacitats per a diferents usos del sòl. Sistemes generals i específics d’avaluació de les aptituds
d’ús. Planificació territorial de l’ús del sòl. (Oriol, 1h, 10/5)
Restauració ecològica de terrenys degradats
14. La restauració ecològica. Bases teòriques. El binomi pertorbació-restauració. Objectius de la restauració. Concreció
de l’ús final de la zona a restaurar. Principals tipus de terres malmeses. Aspectes metodològics bàsics de la
restauració de sòls. Planificació espacial i temporal. Projectes de restauració. Indicadors de la qualitat de la
restauració. (Oriol, 1h, 15/5)
15. Restauració del medi forestal degradat. Restauració hidrològico-forestal. Tècniques de conservació de sòls i
revegetació. (Isabel, 1h, 17/5)
16. Restauració d’activitats extractives i de terrenys afectats per grans vies de comunicació. El programa de
restauració i el seu desenvolupament pràctic. Caracterització dels sòls i dels materials residuals disponibles.
Decapatge i manteniment de terres. Estabilització de talusos i tècniques de control de l’erosió. Restauració de
desmunts i terraplens. Esmenat i adobat de sòls de restauració. Aprofitament de residus en la restauració de sòls.
Tècniques de conservació de sòls i revegetació. (Oriol, 1h, 22/5)
Pràctiques
Sortida de camp. 28/04/2006.
Pràctiques al laboratori. Setmana del 2 al 5 de maig del 2006. Un dia a concretar.
Elaboració d’un treball escrit d’interpretació dels resultats de les pràctiques. Treball en grups de 2-3 persones.
Estudi d’un cas emmarcat en un àmbit geogràfic concret, on es pugui estudiar i observar el sòl, el seu ús, la seva gestió i
l’estat de degradació o conservació (erosió, contaminació, degradació física, pèrdua de matèria orgànica, etc.). El treball té

per objectiu avaluar l’estat del sòl en funció de les variables detectades (tipus de sòl, ús i gestió) i proposar, si convé,
mesures adequades per assegurar-ne la seva conservació o recuperació.
•
El treball es farà en grups de 2-3 persones.
•
Calendari:
o
1/3/2006. Formació dels grups de treball i selecció de la zona d’estudi, d’acord amb el professor.
o
20/3/2006. Seminari amb la presentació a classe dels cassos a estudiar: àmbit geogràfic, variables a
tenir en compte (tipus de sòls, usos, formes de gestió) i problemàtiques detectades. Discussió de les
metodologies d’estudi.
o
29 i 31/5/2006. Presentació oral de l’estudi del cas. Cada grup disposarà de 10 minuts de presentació
i 5 minuts de preguntes. Hi intervindran tots els membres del grup.
Avaluació de l’assignatura
Els coneixements adquirits s’avaluaran en base a:




Examen escrit de resposta breu (40%)
Treball basat en les pràctiques (20%)
Presentació oral de l’estudi d’un cas (40%)

La presentació a l’examen suposa l’obtenció d’una nota i qualificació. A la segona convocatòria es podrà recuperar el que
s’hagi suspès.
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