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W dniu 27 listopada 1985 roku JM  Rektor i Senat Akadem ii Rol
niczej w  Poznaniu dokonali uroczystej promocji prof, dr Lucjana K ró
likowskiego na Doktora Honoris Causa tej Uczelni.

JM  R ektor i Senat oraz Dziekan i Rada W ydziału Rolniczego Aka
demii Rolniczej w  Poznaniu, biorąc pod uwagę wielki dorobek naukowy 
i organizacyjny profesora Lucjana Królikowskiego! — absolw enta W y
działu Rolniczo-Leśnego, doktoranta oraz byłego pracow nika naukowo- 
-dydaktycznego tej Uczelni, a także i Jego w alory osobiste, którym i zdo
był sobie powszechne uznanie i ogrom ny szacunek polskiego i m iędzy
narodowego środowiska naukowego, podjęły uchwałę o nadaniu Mu n a j
wyższego ty tu łu  naukowego — Doktora Honoris Causa.

Prof. dr Lucjan Królikowski, nestor polskiego gleboznawstwa, w cią
gu ponad pół w ieku prowadził w ielokierunkow e badania gleboznawcze, 
k tó re  uogólnił w form ie ponad 130 publikacji naukowych, a niektóre 
z wyników tych badań wprowadził do p rak tyk i rolniczej i leśnej.

Był on pionierem  kartografii gleboznawczo-rolniczej (1927), nawoże
nia m ineralnego i wapnowania upraw  leśnych na  glebach piaskowych 
(1936), a przede w szystkim  pionierem  gleboznawstwa leśnego. Z Jego 
in icjatyw y utworzono w 1960 roku w Instytucie Badawczym Leśnictwa



10 Prof. dr L. Królikowski — doktorem h.c.

Zakład Gleboznawstwa, k tórym  przez wiele lat kierował. Głównym  pro
blem em  Zakładu było opracowanie m etod przyw racania produktyw no
ści glebom zdegradowanym , a więc ustalenie czynników ograniczających 
ich produktyw ność, np. obecność glinu ruchomego, obecność w arstw  
stw ardniałych i in., a następnie w ybór skutecznych m etod przyw racania 
produktyw ności tym  glebom leśnym. Sukcesy z tego zakresu można ob
serwować na w ielu powierzchniach leśnych.

Jako w ybitny au to ry te t w dziedzinie gleboznawstwa i leśnictwa jest 
Profesor L. Królikowski zapraszany do w ielu gremiów naukowych. Jest 
członkiem Prezydium  K om itetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN, 
członkiem honorowym  K om itetu Nauk Leśnych PAN, członkiem Komisji 
Rolnictwa i Leśnictwa Stołecznej Rady Narodowej, był przez wiele lat 
członkiem Naukowej Rady In sty tu tu  Dendrologii PAN w K órniku. Za 
swe zasługi dla rozwoju nauk o glebie został prof. L. Królikowski w pi
sany (1978) jako pierwszy i dotąd jedyny uczony polski na wielce eks
kluzyw ną listę członków honorowych M iędzynarodowego Tow arzystw a 
Gleboznawczego.

Pod przew odnictw em  Profesora L. Królikowskiego Polskie Tow arzy
stwo Gleboznawcze stało się jedną z bardziej liczących się organizacji 
krajowych, afiliowanych przy M iędzynarodowym  Towarzystw ie Glebo
znawczym. Jest on współautorem , a często inicjatorem  wielu dzieł w y
danych przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze. Należy tu  przede 
wszystkim  wym ienić „Klasyfikację gleb leśnych” (1973), „System atykę 
gleb Polski” (1974), „Pięciojęzyczny słownik gleboznawczy” (1976) oraz 
m onum entalne dzieło „Album gleb Polski”, k tóry  ma się niebawem  uka
zać w księgarniach, a którego inicjatorem , redaktorem  i głównym auto
rem  jest prof. L. Królikowski.

Ogromną zasługą Profesora jest opracowanie projektu, a następnie 
zorganizowanie produkcji w pracow ni PTG tablic „Główne typy gleb 
Polski”, które cieszą się w ielkim  uznaniem  jako pomoce dydaktyczne 
zarówno na uczelniach wyższych, jak  i w szkołach średnich i podstaw o
wych. Osobistym staraniom , wytrw ałości i pomysłowości Profesora Pol
skie Towarzystwo Gleboznawcze zawdzięcza posiadanie swojego lokalu 
wyposażonego w pracownię analityczną, obszerną bibliotekę i m iejsce 
spotkań gleboznawców z całej Polski.

Profesor L. Królikowski należy do przedstaw icieli tzw. Poznańskiej 
Szkoły Gleboznawstwa, k tóra od la t zajm uje w naszej nauce wyspką 
pozycję. Obok profesorów  Terlikowskiego i Kwinichidze jest on jednym  
ze współtwórców tej Szkoły i najw ybitniejszym  jej przedstawicielem .

Całym swoim życiem Profesor służy nauce, k tóra tw orzy podstaw y 
trw ałej egzystencji człowieka na naszym  globie.

Redakcja Roczników Gleboznawczych


