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PRZEDMOWA I

W dniach 16— 18 czerwca 1980 r. pod patronatem  K om itetu Badań 
Czw artorzędu Polskiej Akadem ii Nauk, z udziałem  Polskiego Towa
rzystw a Gleboznawczego, została zorganizowana konferencja tereno
wa na tem at: ,,Gleby kopalne wydm  okolic W arszawy i ich znaczenie 
stra tygraficzne”. Na konferencji przedstaw iono w yniki badań w formie 
referatów  i prezentacji ważniejszych profilów w terenie.

Badania terenow e podjęte zostały w ram ach K om itetu Badań Czw ar
to rz ę d u — Sekcja Paleopedologii, i prowadzone były w latach 1975—' 
—1979 przez K. Konecką-Betley w zakresie poznania gleb kopalnych 
i reliktow ych, oraz M. D. Baraniecką w zakresie sytuacji geologicznej 
poszczególnych stanow isk badawczych. Prace te prowadzono przy współ
udziale specjalistów  innych dziedzin.

C harakterystyka gleb kopalnych zaprezentow anych na konferencji 
została oparta nie tylko na cechach morfologicznych, ale również na ich 
właściwościach fizykochemicznych, a w szczególności na form ach związ
ków próchnicznych. Pozwoliło to na stw ierdzenie, że poziomy gene
tyczne w profilach gleb kopalnych są poziomami diagnostycznym i dla 
ich genezy i typologii oraz że w pew nych przypadkach potw ierdzają 
rozpoznanie chronologiczne procesów glebotwórczych.
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1st FOREWORD

T erritoria l conference on ,,Fos\sil soils of dunes in  the W arsaw en
virons and their stratigraphie value” was held from  16th to 19th June 
1980 under the sponsorship of the Q uaternary  Study Committee, Polish 
Academy of Sciences, at participation of the Polish Soil Science So
ciety. A t the conference investigation results w ere presented in papers 
and illustrated  on some im portant profiles in the territo ry .

The area investigations were started  by the Q uaternary  Study Com-
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m ittee, Section of Paleopedology, and were carried out in the period 
1975— 1979 by K. K onecka-Betley in the scope of recognition of fossil 
and relict soils and by M. D. Baraniecka in the scope of geological si
tuation  of particu lar sites under study. The above works w ere carried 
out at cooperation w ith other specialists. The characteristics of fossil 
soils presented at the conference was based not only on marphologic 
features, bu t also on their physico-chem ical properties, particu larly  on 
forms of hum us compounds. It enabled to state  th a t genetic horizons 
in the profiles of fossil soils constituted diagnostical horizons for their 
genesis and typology and that in some cases they confirm ed the chro
nologic recognition of soil-form ing processes.
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