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Услов:
Циљ предмета: Овладавање знањима из области модела деградације земљишта и вода као савремених алата за
процену природних и антропогених утицаја на процесе деградације земљишта и вода, за предвиђање утицаја начина
коришћења земљишта и климатских промена на ерозију и транспорт наноса
Исход предмета: Студенти стичу основна знања о моделирању процеса деградације земљишта и вода; дефинисање
и опис основних процеса и компоненти у оквиру модела (ерозионе, хидролошке, хемијске и др). Способност за
примену анализе за решавање и избор система за одрживо коришћење и заштиту ресурса земљишта и вода.
Садржај предмета: Модели су базирани на физичким законитостима и засновани су на законима очувања масе и
енергије. Највећи број модела користи диференцијалну једначину (једначина континуитета), која изражава очување
материје, њено кретање кроз простор и време. Моделирање ерозије, продукције и транспорта наноса; Типови
модела; Модели засновани на физичким законитостима УСЛЕ, РУСЛЕ, WEPP (Water Erosion Prediction Project):
приступ; основни цонцепт; компонента модела; прорачун ерозије земљишта; примена модела. Примена ГИС-а и
метода даљинске детекције у прикупљању података за потребе моделирања деградације земљишта(интерполација
метеоролошких параметара у циљу одређивања фактора ерозионе снаге кише, одређивање топографских фактора
анализом дигиталног модела терена, анализа вегетационог покривача и начина коришћења земљишта методама
даљинске детекције). Параметри квалитета вода. Најчешћи извори загађења вода (концентрисани и расути
загађивачи). Моделирање квалитета вода. Историјски преглед развоја модела квалитета вода. Поделе модела
квалитета вода. QUAL2K модел распростирања и трансформације загађења у водотоцима. Фокусира се на примену
одабраних модела за анализу појединих компоненти модела и рад у рачунарској лабораторији. Пажња је посвећена
опису и предвиђању процеса деградације земљишта и вода, пре свега под утицајем водне и еолске ерозије, као основ
за пројектовање система заштите земљишта и вода.
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Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2

Практична настава: 2

Методе извођења наставе: Предавања, аудиторне вежбе, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

20

практична настава

5

усмени испт

50

колоквијум-и

20

