
ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE T. X, Z. 1, WARSZAWA 1961

XIV ZJAZD NAUKOW Y  
POLSKIEGO TOWARZYSTWA GLEBOZNAWCZEGO  

W SZCZECINIE 15— 17 W RZEŚNIA 1960 R.

Zjazd odbył się pod hasłem „m ikroelem enty w  glebie i roślinie”. Pro
gram przewidywał rów nież referat o aktualnym  stanie system atyki gleb  
w Europie oraz kilka referatów regionalnych, charakteryzujących gleby  
woj. szczecińskiego.

Zagadnienie m ikroelem entów w  glebie referował prof, dr A. M usie
rowicz. W ymagania pokarmowe roślin i potrzeby nawożenia mikroskład- 
nikarni omówił obszernie prof. dr F. Majewski. M etodykę oznaczania 
m ikroelem entów, ze szczególnym  uwzględnieniem  metod m ikrobiologicz
nych, przedstawił dr O. Nowosielski. N iestety nie przybył na Zjazd z po
wodu choroby prof, dr A. Maksimów, który miał przedstawić obecny  
stan badań nad m ikroelem entam i i  nakreślić dalsze ich kierunki. Referat 
prof. dr M. Strzem skiego o aktualnym  stanie system atyki gleb w  Euro
pie z analogicznych powodów nie został wygłoszony. Problem  ten szcze
gólnie interesuje w  dobie obecnej w szystkich polskich gleboznawców. 
W prawdzie oba w ym ienione referaty były  wydrukowane w  numerze 
zjazdowym „Roczników G leboznawczych”, nie w ygłoszenie jednak zapla
nowanych prelekcji odbiło się w yraźnie na dyskusji.

Referaty regionalne w ygłoszone przez prof. dr J. Piszczka i dr Z. Chu- 
deckiego obszernie scharakteryzowały gleby wytworzone z utworów naj
młodszego zlodowacenia.

W Zjeździe w zięli udział goście zagraniczni: Z Rumunii prof, dr 
M. Cem esco —  przewodniczący M iędzynarodowego Towarzystwa Gle
boznawczego, prof. dr M. Nemes, z W ęgier prof. dr P. Stefanovits, dr 
F. Mate i dr I. Lang, z Czech dr J. Damasko, z NRD dr Asmus.

Prof. Dr Cem esco w ygłosił referat dotyczący dynam iki potasu w  pro
filu glebow ym  w  nawiązaniu do typologii gleb. Prof. Nem es obszernie 
scharakteryzował zawartość niektórych m ikroelem entów w  glebach  
Transylwanii. Prof. Stefanovits m ówił o aktualnym  stanie kartografii 
na W ęgrzech, dr Mate o bonitacji gleb, dr Lang o roli m inerałów ila
stych w  pobieraniu składników pokarmowych przez rośliny, a dr Asmus 
o zawartości kobaltu i m iedzi w  glebach użytków  zielonych.
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W drugim  dniu Zjazdu odbyło się walne zgromadzenie delegatów  od
działów, które podsumowało działalność ostatnich dwu lat PTG. W d y
skusji zwrócono uwagę zarówno na niedociągnięcia, jak i na dodatnie 
w yniki działalności Zarządu Głównego.

W trzecim  dniu Zjazdu odbyła się wycieczka gleboznawcza do Pusz
czy Bukowej i w  okolice Pyrzyc. Na terenie Puszczy Bukowej przygoto
wane profile glebowe charakteryzowały gleby brunatne, gleby brunatne 
kwaśne w ytw orzone z glin  i piasków najm łodszego zlodowacenia. Ze 
względu na różnice zarówno m orfologiczne, jak i chem iczne w  poszcze
gólnych poziomach genetycznych tych gleb dyskusja dotyczyła zagad- 

.nienia procesu lessivage, pseudooglejenia i bielicowania, nakładających  
się na główny proces brunatnienia.

W okolicach Pyrzyc przygotowano profile gleb wytw orzone z utworów  
ilastych i pyłow o-ilastych, charakteryzujące się znaczną próchnicznością. 
Bliższa charakterystyka tych  gleb, przedstawiona przez dra S. Borowca 
i mgr A. K owalkowskiego w  nawiązaniu do ich genezy, wskazuje na 
możliwość zaliczenia tych  gleb do tzw. czarnoziem ów łąkowych, które 
stanowią dalsze stadium  rozwojowe gleb leśno-stepow ych.

Dyskusja, która odbyła się w  czasie konferencji terenowej, a w  której 
brali udział i goście zagraniczni, rzuciła św iatło na nowe koncepcje 
w  isystematyce gleb, szeroko obecnie om awiane zarówno na Zachodzie, 
jak i w  Związku Radzieckim.

Podkreślić wypada doskonałą i sprawną organizację Zjazdu, co jest 
niew ątpliw ie zasługą Oddziału Szczecińskiego.

Poniżej podajemy uchwalone przez zebranych wnioski oraz pełne 
teksty w ygłoszonych referatów, które zostały do redakcji nadesłane 
po Zjeździe.

WNIOSKI UCHWALONE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE PTG 
W SZCZECINIE

1. Zobowiązać Zarząd G łówny do dalszych usilnych starań o utwo
rzenie Instytutu Gleboznawczego PAN, którego zadaniem byłoby:

a) koordynacja prac gleboznawczych,
b) prowadzenie kom pleksowych prac badawczych,
c) przygotowanie kadr specjalistów  z poszczególnych dziedzin glebo

znawstwa przez w ysyłan ie za granicę odpowiednich kandydatów,
d) kom pletowanie najnowszej aparatury gleboznawczej.
2 . Utrzym ać wobec M inisterstwa Rolnictwa dotychczasowe stanowisko 

w sprawie m apy gleb 1 :25 ООО, a m ianowicie, że jej wykonanie na pod
stawie zdjęć bonitacyjnych jest m ożliwe dopiero po uw zględnieniu w y 
raźnie określonych zastrzeżeń.
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3. Zobowiązać K om isję K lasyfikacji, Nom enklatury i Kartografii 
Gleb do opracowania roboczego wykazu gleb do mapy 1 : 25 000 i do 
wprowadzenia nowych typów  i podtypów gleb tylko w  przypadkach uza
sadnionych.

4. Dokooptować do tejże komisji: prof. T. Skawinę, mgr T. Witka, 
mgr R. Truszkowską, mgr J. Borkowskiego i mgr K. K onecką-Betley.

5. Podziękować prof. dr L. Królikowskiem u za trud w łożony w  za
bezpieczenie i urządzenie nowego lokalu Towarzystwa.

6 . Zobowiązać Zarząd Główny do zrewidowania stanu pracy kom isji 
i podkomisji i w  razie stwierdzenia braku inicjatyw y —  rozwiązać lub  
zm ienić ich skład osobowy.

7. W ystąpić do Polskiej Akadem ii Nauk o powiększenie lim itu wydaw 
niczego „Roczników Gleboznawczych” do 50 arkuszy rocznie.

8 . Zobowiązać redakcję „Roczników G leboznawczych” do podawania 
w druku daty w pływu pracy do redakcji.

9. Zobowiązać Zarząd Główny do uwzględnienia wniosków zawartych  
w referacie prof, dr A. Maksimowa w  czasie organizowania dalszych prac.

Komisja jest zdania, że dyskusja wyjaśniła większość zastrzeżeń co do 
braku lin ii generalnej w  planach Zarządu Głównego i dlatego nie opra
cowała wniosku, który wpłynął w  tym  względzie.




