
K R O N I K A

Zgodnie z uchw ałą W alnego Zgrom adzenia P. T. G., k tóre odbyło się 
w K rakdw ie 1952 r. następny Zjazd Naukowy Tow arzystw a zorganizo
wano w Lublinie.

Liczny udział uczestników zjazdu spowodowany był interesującym i 
tem atam i konferencji naukow ej oraz kursokonferencją terenow ą zapo
znającą uczestników z ciekaw ym i glebami województwa lubelskiego.

Zjazd odbył się we w rześniu 1953 r. w salach lubelskiego U niw ersy
te tu  im. M arii Curie Skłodowskiej.

Oddział lubelski P. T. G. dołożył wszelkich starań, aby Zjazd odbył 
się na możliwie wysokim poziomie naukow ym  w zakresie projektow anej 
tem atyki.

Gospodarz Zjazdu Rektor Prof. d r  B. Dobrzański, po przyw itaniu  
licznie zgromadzonych uczestników Zjazdu, zarówno członków ja k  i gości, 
poprosił na przewodniczącego obrad Zjazdu prezesa P. T. G. prof, d ra  
M. Górskiego, wręczając m u tom  Annales UMCS, w ydany przez pracow 
ników Zakładu Gleboznawstwa U niw ersytetu  MCS specjalnie d la ucz
czenia Z jazdu odbywającego się w  Lublinie.

Prezydium  Zjazdu stanow ili przewodniczący wsżystkich Oddziałów 
PTG. N a sekre tarzy  poproszono m gr A. M yszkownę i m gr J. W ondrausch.

W części referatow ej Zjazdu, k tó ra  trw ała  przez dwa dni, pod prze
wodnictwem  prof, d r A. Musierowicza, wygłoszono cały szereg refe ra 
tów. W pierw szym  dniu zostały wygłoszone refe ra ty  na  tem aty  regio
nalne:

1. Geneza gleb na utw orach lessowych Lubelszczyzny —
,prof. d r  J. Tomaszewski.

2. Rzeźba i budowa geologiczna W yżyny Lubelskiej — 
prof, dr A. Malioki.

3. Rędziny Lubelszczyzny — 
prof. d r B. Dobrzański.

W drugim  dniu wygłoszono następujące referaty :
4. Erozja i jej zwalczanie na ziemiach Lubelszczyzny — 

prof. d r  S. Ziemnicki.
5. Opracowanie pro jek tu  system atyki gleb polskich — 

dr M. Strzemski.
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Dyskusję nad referatam i prof. M alickiego i prof. Ziemnickiego odło
żono do kursokonferencji terenow ej. Przystąpiono natom iast do dyskusji 
nad trzem a pozostałym i referatam i: prof. J. Tomaszewskiego — o utw o
rach lessowych, prof. В. Dobrzańskiego — o rędzinach i dr M. Strzem - 
skiego — o projekcie system atyki glelb Polski.

W dyskusji nad pierwszym  refera tem  podkreślono słuszność podziału 
utw orów  pyłowych na lessy właściwe i glinki lessowate. Podkreślono ko
nieczność pewnej precyzji w term inologii. Sprecyzowanie definicji lessu 
można by osiągnąć przez identyfikację lessu m etodam i petrograficznym i. 
Zw racano uwagę również n a  nieuzasadnioną dowolność gleboznawców 
w stosow aniu term inologii.

P rzy  ustalaniu  pochodzenia lessów proponowano przyjąć m etodę geo
logiczną opartą na k ry teriach  zoologiczno-paleontologicznych.

Co się tyczy koncepcji procesu b runatn ien ia  jak  i bielicow ania gleb, 
to wypowiadano się za koniecznością podbudowania ich gruntow nym i 
badaniam i. Nie zgadzano się z teorią prof. Tomaszewskiego o pow staw a
niu bielicy, w  której czynnikiem  decydującym  m a być proces anaero- 
bowy i m ikroklim at, a  nie uwzględnia ona dom inującego działania roślin 
wyższyich oraz takich m ikroorganizm ów jak  bakterie  śluzowe. Również 
nie zgadzano się z teorią, uznającą gleby b runatne  jako  gleby pierw otne 
pow stałe w  w yniku wyłącznego działania mikroorganizm ów.

Term in m ikroklim at proponowano zamienię na  ustalony term in  przez 
prof. Terlikowskiego „klim at glebow y“.

W dyskusji nad referatem  dr M. Strzem skiego zastanaw iano się nad 
procesami w glebach b runatnych  i zróżnicowaniu tych ostatnich na  gór
skie i nizinne. N astępnie chodziło o sprecyzowanie pojęcia gleby bielico- 
wej i kw aśnej.

Propozycje d r Strzem skiego co do typologii rędzin są trudne do przy
jęcia; niejasne w ydaje się określenie rędzin brunatnych, bielico-rędzin 
oraz borowin. Z byt pobieżnie potrak tow ano gleby czerwone.

W klasyfikacji d r  Strzem skiego pryncypialność procesu glebotw ór
czego zaznaczona jest tylko przy pew nych typach gleb; konieczne są ba 
dania wszechstronne.

W obu referatach  widoczne są pewne sprzeczności z k ierunkiem  bio
logicznym, oo wym aga przedyskutow ania w Kom isji K lasyfikacji, No
m enklatu ry  i K artografii Gleb P. T. G.

W odpowiedzi prof. Tomaszewski wyjaśnił, że zbyt k ró tk i czas na 
wygłoszenie refe ra tu  nie pozwolił m u na wyczerpujące omówienie ge
nezy lessów, a  ograniczony czas dyskusji nie pozwala na  przytoczenie 
obfitego m ateriału  dowodowego, jak i posiada na  poparcie swych hipotez.

D r M. Strzem ski w  odpowiedzi wyjaśnił, że do rędzin brunatnych  za
licza gleby ulegające już zakwaszeniu, a  leżące na rum oszu triasow ym .
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W yłączenie bielico-rędzin z grupy rędzin, a przyłączenie do gleb bielico- 
wych uważa za niesłuszne, gdyż rumosz w apienny zalega bardzo płytko, 
co dla rolnictw a jest cechą ważną.

Co się tyczy gleb czerwonych typu nielaterytow ego to  refe ren t uw a
żał, że nagrom adzenie żelaza nie zależy od zawartości tego składnika 
w samej skale. W latery tach  przeważa w ietrzenie typu tlenkowego, 
a w  glebach b runatnych  przew aża pow staw anie glinokrzem ianów i pig- 
m entacji przez żelazo.

Po ukończeniu dyskusji prof. M. Górski zaproponował przekazanie 
całości poruszonych spraw  do rozpatrzenia na  posiedzeniu Zarządu Głów
nego z udziałem  przewodniczących Oddziałów.

Poza tym  w zakres tem atyki Zjazdu wchodziło ujednolicenie m etod 
analiz glebpwych. Zaprojektow ane w program ie prac P. T. G. zagadnie
nia ustalenia m etod wykonyw ania analiz glebowych uważa Zjazd P. T. G. 
za bardzo pilne i niecierpiące zwłoki. Tylko m etodami ujednoliconym i 
można porównywać w yniki analiz wykonanych w różnych ośrodkach 
badawczych; umożliwiłoby to szybsze w wielu przypadkach w yciąganie 
wniosków dla celów praktyki rolniczej i leśnej.

Ze względu na brak  czasu postanowiono z 10 zgłoszonych referatów  
na tem at m etodyki wygłosić tylko 6, które jako najbardziej pilne chciano 
przedyskutować.

R eferaty te m ają charakter wstępnych uwag dla podjęcia prac na 
szerszą skalę w Kom isjach Roboczych.

Wygłoszone zostały następujące referaty :
1. U stalenie m etod pobierania próbek glebowych — 

prof. В. Dobrzański.
2. U jednolicenie m etod oznaczania składu mechanicznego gleb — 

prof. L. Staniewicz.
3. Uzupełnienia do klasyfikacji gleb leśnych — 

prof. T. Włoczewski.
4. Opracowanie znakowania do m ap glebowych — 

m gr Fr. Kużnicki.
5. Ustalenie kryteriów  podmokłości gleb — 

m gr Z. Olszewski.
6. Znorm alizowanie apara tu ry  dla n iektórych m etod analizy 

glebowej —
m gr Cz. Święcicki.

W dyskusji nad pierwszym  referatem  zastanaw iano się nad w ym ia
ram i cylindrów m etalow ych do pobierania próbek glebowych w układzie 
natu ralnym  w celu oznaczenia fizycznych własności gleb. W ielu z dysku
tantów  wypowiadało się za m niejszym i w ym iaram i cylindrów  (100 ml)
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ze względów oszczędnościowych i również dlatego, że w innych k rajach  
obowiązują cylindry o tych rozm iarach.

Główny referen t wychodził ze słusznego stanowiska, że objętość 250 m l 
pobranej gleby m niej zniekształci próbkę, a  przez to oznaczenie fizycz
nych własności gleby będzie bliższe praw dy. W ypowiedziano się za 
spraw dzeniem  obu propozycji przez niektóre Zakłady Gleboznawcze, 
a wyniki rozpatrzy odpowiednia kom isja robocza. Postanow iona do czasu 
przeprow adzenia badań stosować obydwa w ym iary cylindrów.

Następnie omawiano spraw ę znorm alizowania skrzynek m onolitowych. 
Rozwiązanie spraw y pozostawiono kom isji roboczej.

W sprawie pobierania próbek dla celów analizy chemicznej, k ilku  
dyskutantów  wypowiadało się za próbką indywidualną, jeśli chodzi o ba
danie dynam iki gleby w profilu glebowym. Zaś w celach nawozowych 
wypowiadano się za pobieraniem  próbki mieszanej.

Spraw ę ostatecznego ustalenia sposobów pobierania próbek glebowych 
pozostawiono do opracowania i rozstrzygnięcia przez kom isje robocze, 
a następnie do zatw ierdzenia przez Główną Kom. Klasyf. Nomenkl. i K art. 
Gleb.

Z kolei zastanaw iano się nad ujednoliceniem  sposobów oznaczania 
składu mechanicznego gleby. Stosowanie różnych metod przy wykonyw a
niu  analizy m echanicznej daje w yniki nieporównyw alne. Już samo przy
gotowanie próbki do analizy a następnie używanie różnej apara tu ry  jest 
przyczyną niezgodności wyników otrzym yw anych przez poszczególne Za
kłady Gleboznawcze. Konieczność opracowania metody, z ustaleniem  
odpowiedniej aparatury , jest spraw ą bardzo pilną zarówno dla celów 
p rak tyk i jak  i nauki.

W dyskusji nad uzupełnieniam i do klasyfikacji gleb leśnych oma
w iano szereg uwag, k tóre dotyczyły między innym i spraw y typu gleb 
o niew ykształconym  profilu glebowym.

Postanowiono w spraw ie gleb brunatnych  i darniowo-bielicowych 
wprowadzić rozgraniczenie na zasadzie efektu pewnych czynników mi
krobiologicznych. Również postanowiono utrzym ać term in gleb „skryto- 
bielicow ych“. Zaproponowano wprowadzić dla określenia stopnia zbie- 
licowania wartość V (stopień nasycenia kationam i o charakterze zasa
dowym).

Również zwrócono uwagę na brak i w określaniu gleb typu  bagien
nego. Podkreślano ważność czynnika hydrologicznego w glebach leśnych.

Zaproponowano rozszerzenie Podkom isji Gleb Leśnych przez zaprosze
nie prof. J. Chodzickiego i prof. L. D reszera oraz przedstaw icieli Polskiego 
Naukowego Tow. Leśnego — dr T. T ram plera i d r  L. Mroczkiewicza.

W dyskusji nad trzem a ostatnim i referatam i tj. 1) w  spraw ie znako
w ania gleb na mapach, 2) ustalenia kry teriów  podmokłości i 3) znormali-
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zowania apara tu ry  dla poszczególnych m etod analiz glebowych — w y
powiedziano się za koniecznością realizow ania prac w poszczególnych Ko
m isjach.

Po refera tach  i interesującej dyskusji odbyło się Doroczne W alne 
Zgromadzenie, na którym  uczestnicy w ysłuchali sprawozdań z prac Za
rządu Głównego, z działalności Komisji KI. Nom. i K art. Gleb., z dzia
łalności Kom isji Słownictwa Gleboznawczego, następnie spraw ozdań 
przedstaw icieli poszczególnych Oddziałów P. T. G. oraz spraw ozdania 
K om isji Rew izyjnej.

W spraw ozdaniu Zarządu prezes wylliczył najw ażniejsze prace wyko
nane w czasie ostatniego roku: odbyto 11 posiedzień Zarządu, 3 posie
dzenia referatow e, zorganizowane przez Sekcję Referatową. W ydano 2-gi 
tom  Roczników Gleboznawczych i przygotowano do d ruku 3-ci tom. Za
łatw iono 302 pozycje korespondencji. Opracowano m em oriał i wysłano 
do Polskiej Akadem ii N auk w sprawie utw orzenia K om itetu Gleboznaw
czego przy PAN. Zredagowano odpowiedź prof Jabukowowi na jego 
k ry tykę  m apy gleb Polski w skali 1:1 000 000. W ydano drukiem  kom uni
katy  n r  13 i 14. W okresie Sprawozdawczym przyjęto 41 członków. To
w arzystw o liczy obecnie 396 członków.

Spraw ozdanie z prac Kom isji KI. Nomen, i K art. Gleb. złożył prze
wodniczący tej Kom isji prof, dr A. M usierowicz. Odbyto 2 posiedzenia 
Kom isji Głównej, 3 posiedzenia Kom. Roboczej dla opracow ania znako
w ania na mapach, 1 posiedzenie Kom. Klasyf. Gleb Leśnych, 10 posiedzeń 
Kom isji Słownictw a Gleboznawczego.

Opracowano pro jek t znakowania gleb dla K om itetu Gospodarki Wod
nej przy PAN.

W ydano 3-cie wydanie wykazów gleb do m ap w skali 1:300 000, 
i 1 :100 000 oraz podział m ateriału  glebowego na frakcje i grupy m echa
niczne.

W projekcie najbliższych prac Kom. Klasyf. Nomen, i K art. Gleb 
należy uwzględnić zagadnienie gleb bagiennych, gleb piaszczystych, gleb 
b runatnych  górskich i nizinnych, rędzin i gleb czerwonych. N astępnie 
należy zająć się zagadnieniem  próchnicy w różnych typach gleb, m ikro
elem entam i i nawozami granulow anym i. Przeanalizow anie tych tem atów  
powinno być dokonane we wszystkich Oddziałach P.T.G.

Sprawozdanie Komisji Słownictwa Gleboznawczego zawierało w yty
pow ane 1200 haseł, k tóre rozklasyfikowano według najw ażniejszych dzia
łów gleboznawstwa.

Sprawozdania z działalności Oddziałów P.T.G. składali przewodniczący 
Oddziałów, podając ilość wygłoszonych referatów , zorganizowanych w y
cieczek gleboznawczo-^dydaktycznych itp.
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Sprawozdanie Komisji Rew izyjnej W alne Zgromadzenie przyjęło bez 
zastrzeżeń.

W dyskusji nad spraw ozdaniam i omawiano sprawę małego zaintere
sow ania się (rozwojem gleboznawstwa przez inne resorty. Podkreślano 
rów nież b rak  zainteresow ania w utw orzeniu katedr gleboznawczych przy 
W yższych Uczelniach typu przyrodniczego. Omawiano sprawę braku  e ta 
tów  gleboznawczych w różnych resortach rolniczych.

W wolnych wnioskach W alne Zgromadzenie uchwaliło podwyższenie 
składek członkowskich do 25 zł rocznie, zachowując przy tym  niższe 
sk ładki (10 zł) dla młodzieży studiującej.

Redâkcja Roczników Gleboznawczych podała do wiadomości, że To
w arzystw o poczyni starania, aby Roczniki Gleboznawcze ukazyw ały się 
w  okresach kw artalnych a oonajm niej półrocznych.

Po zakończeniu obrad odbyła się dwudniowa kursokonferencja tere
nowa, na której uczestnicy Zjazdu m ieli możność poznania ciekawych 
gleb, szczególnie w ytworzonych z lessów oraz m etod walki z erozją wodną 
na  terenie Ziem Lubelszczyzny.

Następne Doroczne W alne Zgromadzenie uchwalono zwołać do W ro
cławia.

Z e  s p r a w  b i e ż ą c y c h  P.T.G.

W związku z utw orzeniem  K om itetu Nauk Rolniczych przy Polskiej 
A kadem ii Nauk, powołana została Kom isja Gleboznawcza i Chemii Rol
nej, w skład której weszła większość członków Komisji K lasyfikacji, No
m enklatu ry  i K artografii Gleb P.T.G., a  mianowicie: prof. S. Вас, d r N. 
Balicka, m gr E. Barański, prof. H. Birecka, prof. К. Boratyński, d r. A. 
Byczkowäki, prof. В. Dobrzański, d r J. Gołębiowska, prof. M. Górski, 
d r  S. Kowaliński, prof. M. Koter, d r L. Królikowski, prof. В. Kuryłowicz, 
m gr F. Kuźnicki, prof. M. Kwinichidze, prof. Z. Lityński, prof. Fr. Мач 
jewski, prof. A. Maksimów, dr J. Mitosek, prof. À. Musierowicz, prof. 
T. Skawina, dr К. Starzyński, dr M. Strzem ski, prof. В. Świętochowski, 
prof. J. Tokarski, prof. J. Tomaszewski, prof. H. Uggla, prof. T. W ło- 
czewski, prof. W ondrausch.

Do Prezydium  Komisji w ybrano na przewodniczącego prof. A. Mu
sierowicza, na  zastępcę przewodniczącego prof. В. Dobrzańskiego, na 
sekretarza dr L. Królikowskiego, na zastępcę ,sekretarza m gr Fr. Kuż- 
nickiego.

Na pierwszym  organizacyjnym  posiedzeniu Komisji ustalono stosunek 
Kom isji do Polskiego Tow. Gleboznawczego. Tow arzystw o nadal prow a
dzić będzie w szystkie agendy i w ydaw nictw a tak  jak było dotychczas. 
K om isja Gleboznawcza stanowić będzie pewnego rodzaju Radę N aukow ą 
Towarzystwa. , т к
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