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ZJAZD N AU K O W Y 
POLSKIEGO TO W ARZYSTW A GLEBOZNAWCZEGO 

LU B LIN  4-7 W RZEŚNIA 1979

Z okazji 30-lecia działalności Lubelskiego Oddziału Polskiego To
warzystwa Gleboznawczego odbył się w Lublinie zjazd naukowy pod 
hasłem: „Rola człowieka w przekształcaniu gleb” .

W  Zjeździe brało udział 230 członków PTG oraz 27 zaproszonych 
przedstawicieli różnych instytucji. Przez pierwsze dwa dni (4-5.IX) 
Zjazdu trwały konferencje terenowe poświęcone: ,,Glebom W yżyny Lu
belskiej (trasa I), Glebom hydromorficznym (trasa II), Glebom erodowa- 
nym (trasa III). Przez pozostałe dni (6-7.IX ) odbywały się narady kame
ralne, na co złożyły się 4 referaty plenarne i 72 prace prezentowane na 
sesjach posterowych.

Na wstępie obrad kameralnych nastąpiło uroczyste odznaczenie pre
zesa PTG  prof, dra Lucjana Królikowskiego Medalem 25-lecia Polskiej 
Akademii Nauk i Medalem Akademii Rolniczej w Lublinie. Następnie 
zebrani delegaci Towarzystwa zatwierdzili wniosek Zarządu Głównego 
PTG w sprawie nadania godności honorowego członka i wiceprezesa 
następującym polskim uczonym: prof, drowi K. Boratyńskiemu, prof, 
drowi B. Dobrzańskiemu i prof, drowi T. Lityńskiemu, oraz członkow
stwa honorowego drowi R. Dudalowi z FAO, byłemu generalnemu se
kretarzowi Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego. Prócz tego 
prezes PTG wręczył 7 złotych i 2 srebrne odznaki Towarzystwa szczegól
nie zasłużonym jej członkom.

Podczas Zjazdu trwały ożywione dyskusje fachowe zarówno w tere
nie, jak i na zebraniach kameralnych.

Zjazd zakończono podjęciem następującej uchwały:

U C H W AŁA
OGÓLNOKRAJOW EGO ZJAZDU PO LSKIEGO TO W A R ZYSTW A  

GLEBOZNAW CZEGO LU B LIN , 4-7.09.1979

Konferencje terenowe, referaty plenarne, sesje posterowe oraz sze
roka dyskusja pozwoliły sformułować zagadnienia i postulaty uznane za 
szczególnie ważne dla rozwoju nauki gleboznawstwa i dla gospodarki 
narodowej.
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1. Gleba jest podstawowym źródłem żywności i dobrem ogólnonaro
dowym. Powinna zatem podlegać szczegółowej opiece i ochronie oraz 
być przedmiotem stałych i wnikliwych badań. Człowiek przekształca 
gleby przez działalność rolniczą i nierolniczą w kierunku właściwości 
korzystnych lub niekorzystnych dla produktywności gleb.

Działalność rolnicza w zakresie uprawy roli ma na celu stwarzanie 
optymalnych warunków fizycznych dla wzrostu i rozwoju roślin, nato
miast w zakresie chemizacji —  wzbogacenie gleb w składniki pokarmo
we dla roślin. O ile wymienione zabiegi z reguły prowadzą do korzyst
nego przekształcenia gleb, o tyle postępująca mechanizacja upraw i nie 
kontrolowana chemizacja często pogarszają jakość gleby.

W wyniku urbanizacji i uprzemysłowienia ulega gwałtownemu 
zmniejszeniu powierzchnia gleb użytkowanych rolniczo, równocześnie 
pogarsza się ich wartość oraz produktywność.

2. Pomimo istnienia odpowiednich przepisów prawnych duże po
wierzchnie gleb żyznych są przejmowane na cele pozarolnicze. Zachodzi 
zatem konieczność bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących 
ochrony gleb użytków rolnych i leśnych.

3. Zadaniem nauki gleboznawstwa w najbliższych latach powinńo 
być uintensywnienie badań nad poznaniem zjawisk i procesów środo
wiska glebowego w zmieniających się warunkach działalności człowieka, 
a szczególnie pod wpływem zwiększającego się nawożenia, zwłaszcza 
ściekami.

4. Powinno się dalej rozwijać i doskonalić systemy informatyczne 
o środowisku glebowym Polski, ze szczególnym uwzględnieniem BIGLEB. 
Systemy te dadzą podstawy do oceny stanu zasobów glebowych, strat 
wynikających z degradacji gleb oraz do optymalizacji gospodarowania 
glebami i prognozowania plonów roślin uprawnych. Zagadnienia te po
winny być rozwijane w wyodrębnionym problemie badawczym.

5. Celem efektywniejszego wykorzystania środowiska glebowego dla 
produkcji roślinnej konieczne jest lepsze poznanie właściwości tego 
środowiska i procesów w nim zachodzących. Nasilenia wymagają bada
nia w zakresie gospodarki wodnej, ze szczególnym uwzględnieniem re
tencji gleb. Zagadnienia te powinny być kontynuowane w istniejących 
problemach.

6. Na terenach przewidzianych do intensywnych przekształceń na
leży prowadzić wyprzedzające badania gleboznawcze, które pozwolą za
pobiec ewentualnej degradacji środowiska glebowego. Dotyczy to szcze
gólnie rejonu objętego programem W ISŁA.

7. Nasilenia wymagają badania w zakresie transformacji substancji 
organicznej, połączeń organiczno-mineralnych i ich roli w kształtowa
niu się żyzności i produktywności gleb.
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8. Konieczne jest prowadzenie prac nad ujednolicaniem i poszuki
waniem nowych metod badania środowiska glebowego oraz organizowa
nie szkoleń w tym zakresie. Powinno się podjąć starania o umożliwienie 
szerszego wykorzystania różnych systemów teledetekcji do badań kar
tograficznych, jak też do rozpoznania zagrożenia środowiska glebowego.

9. Bardzo pilne jest opracowanie metod i kryteriów oceny substancji 
odpadowych z przemysłu, gospodarki komunalnej, kopalnictwa itp. 
w celu ograniczenia degradacji środowiska i ich rolniczego wykorzy
stania.

10. Stały postęp w gleboznawstwie światowym wymaga reaktywo
wania i uintensywnienia, w ramach Komisji V PTG, prac z zakresu sy
stematyki, klasyfikacji i kartografii gleb. Konieczne jest opracowanie 
liczbowych kryteriów określania cech gleb, umożliwiających obiektywne 
precyzowanie zachodzących w nich procesów, a następnie jednoznaczne 
zaliczanie gleb do odpowiednich jednostek systematycznych.

11. Należy rozwijać badania potencjalnej produktywności gleb i pro
gnozowania plonów, wykorzystując istniejące materiały z badań tereno
wych i laboratoryjnych, będące w posiadaniu różnych instytucji, a szcze
gólnie IUNG.

12. Istnieje potrzeba rozszerzenia i przyspieszenia opracowań szcze
gółowych map aktualnego i potencjalnego zagrożenia erozyjnego gleb 
Polski oraz ustalenia skutecznych metod gospodarowania na terenach 
erodowanych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej i na
wożenia.

13. Biorąc pod uwagę znaczenie i dużą aktywność Polskiego Towa
rzystwa Gleboznawczego, należy podjąć starania o uznanie go towarzy
stwem wyższej użyteczności oraz o wprowadzenie jako członka stałego 
do Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego. Rangę polskiego 
gleboznawstwa na arenie międzynarodowej zwiększyłoby również wpro
wadzenie do tego Towarzystwa większej liczby naszych członków.

Zarząd Główny i uczestnicy Zjazdu wyrazili uznanie Lubelskiemu 
Oddziałowi PTG za duży wkład pracy i sprawną organizację Zjazdu.

Poniżej przedstawiono wszystkie referaty plenarne i znaczną część 
posterowych.

SC IENTIFIC  CONFERENCE 
OF THE PO LISH  SO IL SCIENCE SOCIETY, LU B LIN , 4-7TH SEPTEMBER 1979

On the occasion of the 30-year activity of the Lublin Branch Divis
ion, Polish Soil Science Society, a scientific conference under the motto: 
“Role of man in transformation of soils” was held in Lublin. In the 
conference 230 PSSS members and 27 invited guests, representative of 
various institutions, took part. During the first two days the conference
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was held in area, within the framework of which three study tours 
took place, viz.; "Soils of the Lublin Upland“ (route I), ’ ’Hydromorphic 
soils“ (route II) and "Eroded soils“ (route III). In the remaining days 
(6-7th September) the conference works were proceeded under roof, 
and then 4 plenary papers and 72 papers at poster sessions were deli
vered.

A t the beginning of the under-roof part of the conference the cere
mony of awarding Prof. Dr. Lucjan Królikowski, Pressident of PSSS, 
the medal of the 25th anniversary of the Polish Academy of Sciences 
and the modal of the Lublin Agricultural University. Then the delegates 
attending the Conference supported the motion of the Central Board 
of PSSS to grant the title of Honourable Memvers and to raise to the 
rank of Vice-President the following Polish sceintists: Prof. Dr. K. Bo
ratyński, Prof. Dr. B. Dobrzański and Prof. Dr. T. Lityński. The title 
of Honourable Member has been also granted Dr. R. Dudal (FAO), 
former Secretary General of the International Soil Science Society. 
Moreover, 7 golden and 8 silver badges of the Society were handed over 
to its particularly meritoriuus members.

Vivid professional discussion, both in the area and in the under
roof part of the Conference, took place.

The Conference was finished by passing the following resolution:

RESOLUTION

OF THE A L L -N A T IO N A L  CONFERENCE OF THE PO LISH  SO IL ■ SCIENCE 
SOCIETY, LU B L IN  4-7TH SEPTEMBER 1979

The area part of the Conference, plenary papers, poster sessions and 
a detailed discussion enabled to formulate questions and demands 
acknowledged as particularly important for the soil science development 
and for the national economy, viz.:

1. Soil is a fundamental source of food and an all-national property. 
Therefore, it ought to be comprised with a special care and protection 
and constitute a subject of constant detailed investigations. Man is 
transforming soil by agricultural and non-agricultural activity, leading 
to formation of favourable or unfavourable properties of soil.

The agricultural activity in the scope of soil tillage is aiming at 
creation of physical conditions optimum for the growth and development 
of crops, whereas in the scope of chemization —  at enrichment of soils 
in nutrients of plants. While the above measures lead, as a rule, to 
a favourable transformation of soils, so mechanization of tillage and 
an uncontrolled chemization result often in a worsening of the soil 
guality.

The urbanization and industrialization result in a rapid shortening
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of the area of soils utilized by agriculture, at a simultaneous lowering 
their value and productivity.

2. Despite existing legal rules large areas of fertile soils are taken 
over for non-agricultural purposes. Hence, the necessity exists to observe 
stricly the rules concerning protection of soils of agricultural and forest 
lands.

3. The task of the soil science should be an intensification of the 
research aiming at recognition of phenomena and processes occurring 
in the soil medium under changing conditions of the human activity, 
and particularly under the influence of increasing fertilization, especially 
with waste waters.

4. The systems of information on the soil medium in Poland ought 
to be further developed and improved, at particular consideration of 
the BIGLEB system. These systems w ill create foundations for estimat
ion in the state of soil resources and of losses due to degradation of soils 
as well as for optimization pf soils and forecasing of yields of crops.

5. To ensure a more efficient utilization of the soil medium by 
crops for an increase of the agricultural production it is necessary to 
recognize in greater detail the properties of this medium and the 
processes running in it. Investigations on water economy require 
intensification, with a particular regard to the water retention of soils. 
These questions should be investigated further on within the framework 
cf existing problems.

6. On the areas to be intensively transformed preceding pedologie 
investigations should be carried out. They w ill enable to prevent 
further degradation of the soil medium. It concerns particularly the 
region comprised with the ’ ’Wisła“ program.

7. Also investigations on transformation of organic matter, organic - 
mineral compounds and their role in the formation of fertility and 
productivity of soils should be intensified.

8. Carrying out works on unification of existing and development 
of new methods of soil medium investigation and organization of appro
priate trainings in this scope are necessary. It is to try to widen the 
use of the teledetection systems for cartographic studies as well as 
for recognition of threat for the soil medium.

9. A  very urgent task is to develop methods and criteria of estimat
io n  of waste substances from industry, municipal economy, mining, 
etc. to limit degradation of the soil medium and its appropriate agricul
tural utilization.

10. A  steady progress in the world pedology requires reactivation 
and intensification, within the activity of particular PSSS commissions, 
of works on systematics, classification and cartography of soils. It is 
necessary to work out numerical criteria determining soil features
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enabling an objective estimation of processes running in them and an 
explicit assignment of soils to appropriate systematic units.

11. The investigations on potential productivity of soils and forecasts 
of yields at making use of existing materials from area and laboratory 
investigations being in possession of various institutions, particularly 
of the Institute of Soil Science and Cultivation of Plants (IUNG), ought 
to be developed.

12. There is the need of widening and accelerating of working out 
detailed maps of actual and potential erosion threat for Polish soils 
as well as establishing efficient methods of farming on eroded lands, 
with particular regard to water economy and fertilization.

13. Taking into consideration importance and vivid activity of the 
Polish Soil Science Society, it is to endeavour to ensure the acknowledg
ment of the Society as an institution of high public utility and its 
introduction among the permanent members of the International Soil 
Science Society. The importance of the Polish soil science on the 
international area w ill be enhanced by introduction to the ISSS of 
a greater number of our members.


