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DZIAŁALNOŚĆ I OSIĄGNIĘCIA KOMISJI NAUKOWYCH 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA GLEBOZNAWCZEGO 

DO 1987 ROKU

KOM ISJA FIZYKI GLEBY (I)

R Y SZ A R D  W A LCZA K , J A N  H O D A R A , B A R B A R A  W ITK O W SK A -W A L C Z A K

Komisja Fizyki Gleby Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego rozpo
częła swą działalność wkrótce po drugiej wojnie światowej i była jedną 
z pierwszych komisji powołanych do rozwiązywania problemów nauko
wych i praktycznych, nurtujących po dzień dzisiejszy środowiska glebo
znawców, rolników i leśników, a także inne, zajmujące się pośrednio 
i bezpośrednio glebą. Skład Komisji, zwanej początkowo Komisją Badania 
Żyzności i Fizycznych Właściwości Gleb, ukonstytuował się 25 maja 
1950 r.

Głównym problemem, który determinował prace prowadzone przez 
Komisję Fizyki Gleby, była postępująca degradacja środowiska glebo
wego, wynikająca zarówno z działalności przemysłowej, jak i rolniczej, 
oraz związane z nią zmiany w fizycznej budowie gleby. Działalność Ko
misji była ukierunkowana przede wszystkim na poznanie budowy i struk
tury tworzywa glebowego oraz procesów zachodzących w glebie, zwią
zanych z ruchem wody i powietrza, rozkładem tem peratury itp.

Pierwszym przewodniczącym Komisji, który funkcję tę pełnił do 
1974 roku, był prof, dr Lucjan K r ó l i k o w s k i ,  który, dzięki osobi
stemu ogromnemu zaangażowaniu, potrafił zebrać wokół siebie grono 
oddanych ludzi odznaczających się od początku niezwykle aktywną dzia
łalnością. W grupie tej znaleźli się dr B. Adamczyk, mgr S. Bachmanowa, 
dr J. Borkowski, prof. dr B. Dobrzański, mgr H. Królowa, doc. dr Z. P ru
sinkiewicz, dr S. Rząsa, prof, dr T. Skawina, dr E. Ślusarczyk, dr C. Świę
cicki, prof. H. Uggla, mgr T. Wocławek i dr S. Zawadzki.

Od 11 lipca 1974 r. pracami Komisji kierował prof, dr hab. Zbigniew 
P r u s i n k i e w i c z ,  obecnie zaś, od 1984 roku, doc. dr hab. Ryszard 
W a l c z a k .

Bardzo szeroki zakres badań prowadzonych w ramach Komisji Fi
zyki Gleby zmusił do powołania kilku zespołów roboczych, skupiających
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ludzi o podobnych zainteresowaniach. Stąd też w latach 1971-1975 po
wołano 5 zespołów roboczych. Są to:

1. Zespół ds. Uziarniania Gleb, któremu od początku przewodniczy 
prof, dr hab. Wojciech Cieśla.

2. Zespół ds. Wodnych Właściwości Gleb, którym kierował do 1978 r. 
prof, dr hab. Piotr Kowalik, a następnie doc. dr hab. Wenanty Olsz ta.

3. Zespół ds. Termicznych Właściwości Gleb, którym kieruje dr An
drzej Grelewicz.

4. Zespół ds. Powietrznych Właściwości Gleb, którego przewodniczą
cym jest dr Jan Gawlik.

5. Zespół ds. Metodyki i Aparatury, którego pierwszym przewod
niczącym był prof, dr Stanisław Trzecki, następnie dr Andrzej Grelewicz, 
a od 1984 r. — dr Marek Malicki.

Ponadto w latach 1980-1981 działał okresowo powołany Zespół ds. 
Badań Absorpcji Paramagnetycznej (Elektronowego Paramagnetycznego 
Rezonansu), któremu przewodniczył doc. dr hab. A. Gutsze.

Prace Komisji wspomagało wielu przedstawicieli różnych ośrodków 
naukowych w Polsce, a także pracownicy Zarządu Głównego PTGleb. 
Wiele wysiłku w przygotowanie i redagowanie Prac Komisji Naukoicych 
włożył doc. dr Władysław Trzciński, również redaktor prac składanych 
przez członków Komisji do druku w Rocznikach Gleboznawczych. Nie 
należy zapominać o wielkim układzie pracy mgr inż. Zdzisława Lizuta, 
który nadzoruje wykonywanie aparatury naukowo-badawczej, m.in. 
zwięzłościomierzy, lepkościomierzy, separatorów agregatów glebowych, 
poromierzy glebowych, tensjometrów, termometrów termoelektrycznych, 
mierników ODR i potencjału redox. Aparatura ta opracowywana jest 
przeważnie w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie, a jej prototypy 
wykonywane są na ogół w jego warsztatach. Wdrażaniem aparatury do 
praktyki zajmuje się Oddział Lubelski, a po udanych próbach rozpro
wadza się ją w innych oddziałach Polskiego Towarzystwa Gleboznaw
czego.

Zakres tematyczny prac prowadzonych w ramach Komisji Fizyki Gle
by jest bardzo szeroki. Ogólnie w ciągu 40 lat można wyróżnić w nim::

— badania nad uziarnieniem gleb wytworzonych z glin zwałowych;
— zastosowanie żywic jonowymiennych do dyspergowania gleb dla 

celów analizy uziarnienia;
— prace nad określeniem zapasu wody w glebie dostępnej dla roślin;
— symulacja matematyczna jako metoda do rozwiązywania nauko

wych i praktycznych problemów gospodarki wodnej gleb;
— opracowywanie programów do obliczania przewodnictwa hydrau

licznego gleb na podstawie krzywych retencji wodnej;
— opracowywanie słownika pojęć z zakresu wodnych właściwości 

gleb;
— prace nad wydaniem katalogu aparatury gleboznawczej;
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— badania termicznych właściwości gleby i termotransportu wody 
glebowej w przypowierzchniowej warstwie gleb;

— zastosowanie absorpcji paramagnetycznej do badań glebowej ma
terii organicznej;

— prace teoretyczne i konstrukcyjne dotyczące aparatu do pomiaru 
ODR i potencjału redox, poromierza, termometrów glebowych, zestawu 
do pomiaru wilgotności gleb z wykorzystaniem reflektometrii czasowej 
(TDR), aparatów do pomiaru przewodnictwa wodnego i wyznaczania za
leżności między potencjałem wody a jej zawartością w glebie;

— prace nad unifikacją terminologii, uściśleniem definicji i ujedno
liceniem metodyki standardowych badań;

— prace nad przewodnikiem metodycznym z zakresu pomiaru fizycz
nych właściwości gleb.

W ramach wymienionych tematów opublikowano kilkadziesiąt prac 
naukowych, głównie w Rocznikach Gleboznawczych, których autorzy 
i recenzenci są przeważnie członkami Komisji Fizyki Gleby. Na uwagę 
zasługuje- m.in. zorganizowanie w dniach 6-7 października 1975 roku 
I Krajowej Konferencji poświęconej pomiarom tem peratury glebowej, 
gdzie referaty i dyskusje dotyczyły trzech grup zagadnień, tj. zjawisk 
termicznych w profilu glebowym, aparatury do pomiarów i rejestracji 
tem peratury glebowej oraz wyników badań nad termiką gleb.

Tradycją stało się, że w czasie każdego posiedzenia Komisji Fizyki 
Gleby PTGleb wygłaszany jest referat przygotowany przez jednego 
z członków Komisji. W ciągu prawie 40 lat działania Komisji wygłoszo
no kilkadziesiąt takich referatów, które po przeprowadzonych dysku
sjach i wynikających stąd poprawkach i uzupełnieniach często były 
wydawane drukiem, głównie w Rocznikach Gleboznawczych. Referaty 
nie publikowane odegrały również znaczącą rolę, umożliwiały bowiem 
szybkie przekazywanie wyników różnych badań większej grupie spe
cjalistów, a często wskazywały na konieczność podjęcia nowych badań 
w celu lepszego i szerszego poznania procesów zachodzących w glebie. 
Równocześnie Komisja Fizyki Gleby, przez swych członków zaangażo
wanych w realizację przyjętych zadań, starała się koordynować dzia
łalność poszczególnych ośrodków w Polsce tak, aby wykluczyć prowa
dzenie badań identycznych, a uzupełniać badania o podobnej tematyce.

Wielu członków Komisji Fizyki Gleby należy do Międzynarodowego 
Towarzystwa Gleboznawczego oraz jest honorowymi członkami towa
rzystw gleboznawczych różnych krajów. Daje to możliwość ciągłego 
aktualizowania wiedzy, wymiany doświadczeń oraz podejmowania badań 
w danym okresie najbardziej przydatnych i potrzebnych zarówno nauce, 
jak i praktyce rolniczej. Działalność Polskiego Towarzystwa Gleboznaw
czego, a w tym Komisji Fizyki Gleby została uhonorowana podczas 
XIII Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego, który
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powołał do swojej Komisji Fizyki Gleby na wiceprezydenta naszego 
przedstawiciela — prof, dr hab. Jana Glińskiego.

W przyszłości Komisja Fizyki Gleby zamierza kontynuować realiza
cję badań o następującej tematyce:

1) regulowanie wodnych, powietrznych, termicznych i mechanicznych 
właściwości gleb,

2) fizyczno-matematyczne modelowanie procesów fizycznych w sy
stemie gleba-roślina-atmosfera,

3) metrologia agrofizyczna.

W Pracach Komisji Naukowych PTGleb, przeważnie w zeszytach 
Komisji Fizyki Gleby ukazały się następujące prace:

[1] Podział cząsteczek glebow ych na frakcje m echaniczne. J. Borkowski, 1963i.
[2] Projekt podziału utw orów  glebow ych na frakcje m echaniczne. J. Borkowski,

1963.
[3] Próba ustalenia dolnej granicy szk ieletu  glebow ego. Rocz. Glebozn. t. 14, dod. 

jęz. ang. Praca zespołowa. 1964.
[4] W łaściw ości chem iczne i fizyczne różnych frakcji glebow ych. Rocz. Glebozn. 

t. 19 dod. jęz. ang. Praca zespołow a. 1968.
[5] Instrukcja graficznego przedstaw iania w yników  pom iarów  sezonow ych w ahań  

w ilgotności gleb. R. Stalm irska. 1968.
[6] W ybrane zagadnienia teoretyczne i dośw iadczalne z aeracji gleby. E. Ślusar

czyk, J. Gołębiow ska, J. Gołębiow ski. 1970.
[7] M odyfikacja przyrządu K opecky’ego do oznaczania w spółczynnika filtracji g le 

by (Kf). Z. M argowski. 1970.
[8] Term ograf glebow y z czujnikiem  oporowym  (Nr 100). Z. M argowski. 1970.
[9] M etody oznaczania różnych pojem ności w odnych i porow atości różnicow ej gleb. 

S. Trzecki, H. Król, J. Szuniew icz. 1971.
[10] W ybrane m etody pom iaru w ilgotności gleb. Z. Prusinkiew icz, L. K rólikow ski, 

M. Trybała, S. Przestalski. 1971.
[11] Projekt podziału utw orów  glebow ych na frakcje i grupy m echaniczne. PTG. 

Praca zespołowa. 1972.
[12] K atalog aparatury gleboznaw czej. S. Trzecki. 1972.
[13] Podział utw orów  glebow ych na frakcje i grupy m echaniczne. Praca zespoło

wa. 1973.
[14] N eutronow a m etoda oznaczania w ilgotności gleby. R. Baranowski. 1975.
[15] Pom iary tem peratur glebow ych. M ateriały z I K rajowej K onferencji. Toruń. 

6-7 X  1975 r. 1976.
[16] Woda w  glebie. Term inologia, sym bolika, wzory określające. J. M arcinek, 

A. Kędziora. 1976.
[17] M etody badania glinu w  Europie i A m eryce Północnej. (Przekład R. B edna

rek). 1979.
[18] Komora ciśnieniow a z przepływ ow ym  zbiornikiem  pod płytą porowatą. K. Bo

roń, K. Kosiński. 1981.
[19] T ensjom etr połow y z w akum etrem  m echanicznym . M. Grochowicz, W. Stęp

niew ski. 1981.
[20] P łyty  do ustalania ciśnienia ssącego gleby w zakresie do 1000 hPa. W. S tęp

niew ski. 1981.
[21] Różne w arianty konstrukcji oporowych term om etrów  elektrycznych do po

m iarów  i rejestracji tem peratur glebow ych. A. Grelewicz. 1981.
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[22] Obliczanie składu agregatow ego gleby po przesianiu w  w odzie na podstawie  
w yników  uzyskiw anych z analitycznej m etody badania w odoodporności agre
gatów  glebow ych. R. Walczak, B. W itkowska-W alczak. 1981.

[23] W spółzależność m iędzy porow atością a gęstością gleby. E. Ślusarczyk. 1981.
[24] W odne w łaściw ości gleb i m etody ich badań. Praca zespołowa. 1985.
[25] A parat do badań h isterezy w odnej przy nienaruszonym  układzie porowatości 

gleby. B. Giedrojć, J. K aszubkiew icz. 1985.
[26] T ensjom etr elektryczny do pom iaru ciśnienia ssącego gleby. A. Grelewicz. 1985.
[27] W skaźnik pF a układ jednostek SI. A. G relew icz. 1985.
[28] Sposób pomiaru kąta  granicznego m ateriałów  proszkow ych w  aparacie Eslinga. 

Z. Prusinkiew icz. 1985.
[29] Aparat do w yznaczania w spółczynnika nasyconego przew odnictw a wodnego. 

R. W alczak, M. M alicki, H. Czachor, B. U sowicz. 1985.
[30] A paratura do w yznaczania charakterystyk potencjału w ody — w ilgotność  

z autom atyczną regulacją podciśnienia. R. W alczak, B. W itkowska-W alczak, 
A. D oliński, B. U sowicz. 1985.

[31] Zapasy w ody dostępnej dla roślin  upraw nych w  profilach glebow ych. S. Za
wadzki, W. Olszta, E. Janus, E. Pasela, T. Zawora, A. Pałka.

N astępnych 12 prac przygotow anych po recenzjach do druku jest już w  re
dakcji.

KOM ISJA CHEMII GLEBY (II)

A N D R Z E J S A P E K

Komisja zajmuje się przede wszystkim rozwojem, ujednolicaniem 
i upowszechnianiem metod badania gleby, zwłaszcza analizy chemicznej 
i fizykochemicznej gleby, lecz także metod analizy chemicznej materiału 
roślinnego i nawozów organicznych. Wiele uwagi poświęca się również 
metodom badania glebowych substancji organicznych, zjawiskom wy
mywania składników nawozowych z gleby oraz ochronie środowiska gle
bowego i roślinnego przed zanieczyszczaniem metalami ciężkimi. Pro
blematyka prac Komisji była dyskutowana w czasie licznych semina
riów, a wyniki badań prowadzonych w zespołach publikowane w Pra
cach Komisji Naukowych PTG.

Pierwszym przewodniczącym Komisji, od roku 1963, był prof, dr hab. 
Stefan L i w s k i ;  pod jego redakcją wydano w 1966 r. pierwsze opra
cowanie Komisji, dotyczące oznaczania dostępnych mikroelementów 
w glebie. Opracowanie to przyczyniło się walnie do rozwoju w Polsce 
szeroko prowadzonych badań nad mikroelementami w glebie i w ukła
dzie gleba-roślina.

Prace te kontynuował Zespół ds. Analizy Chemicznej Gleby, którego 
przewodniczącym był początkowo prof, dr hab. Eligiusz R o s z y k, 
a później doc. dr hab. Andrzej S a p e k .  Badaniami objęto zarówno 
pierwiastki podstawowe, jak i śladowe. Wykonano liczne porównawcze 
analizy chemiczne kontrolnych próbek gleby i materiału roślinnego. Uwa-
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gę skupiono na upowszechnianiu metod instrumentalnych i wymianie 
doświadczeń w tym zakresie. Zajmowano się głównie metodami absorp
cyjnej spektrometrii atomowej i metodami potencjometrycznymi z wy
korzystaniem elektrod jonoselektywnych. Te dwie metody znalazły sze
rokie zastosowanie w analizie chemicznej gleby i materiału roślinnego.

Zespół ds. Analizy Chemicznej Gleby był organizatorem lub współ
organizatorem, przeważnie z Komisją Spektrometrii Atomowej Komitetu 
Chemii Analitycznej PAN, 15 seminariów analitycznych, w których głów
nie brali udział młodzi pracownicy naukowi. W czasie tych seminariów 
przedstawiano i dyskutowano zagadnienia nowych konstrukcji przyrzą
dów i metod analizy instrumentalnej, właściwego wykorzystania apara
tury pomiarowej, oznaczania pierwiastków śladowych, przygotowania do 
analizy próbek gleby i materiału roślinnego, a także interpretacji wyni
ków analizy. Niektóre materiały z tych seminariów były publikowane.

Tematyka najważniejszych seminariów zorganizowanych przez Ko
misję Chemii Gleby była następująca:

1. Metody oznaczania składników mineralnych w glebie i materiale 
roślinnym. Falenty, 14-16 czerwca 1976 roku (Prace Komisji Naukowych 
PTG , H/5, II/6),

2. Zastosowanie elektrod selektywnych do badania gleb. Puławy,
5 maja 1977 roku (Prace Komisji Naukowych PTG , II/7),

3. Analiza gleb, roślin i materiałów nawozowych dla potrzeb ochrony 
środowiska. Falenty, 29-30 listopada 1979 roku, (Materiały konferencji 
29-30.11.1979, Falenty k. Warszawy).

W pracach Zespołu ds. Próchnicy Glebowej, obecnie Zespołu ds. Gle
bowej Materii Organicznej, wiele uwagi poświęcono chemicznym meto
dom badania próchnicy glebowej, co miało znaczny wpływ na rozwój , 
tego rodzaju badań w kraju. Pierwszym przewodniczącym Zespołu był 
prof, dr hab. Kazimierz Wilk, później — prof, dr hab. Włodzimierz Ło- 
ginow, a obecnie jest doc. dr hab. Piotr Skłodowski.

Zespołowi ds. Składu Chemicznego Gleby przewodniczył do roku 1982 
doc. dr hab. Hieronim Kukurenda. Zorganizował on trzy sympozja, cie
szące się dużym zainteresowaniem, na temat wpływu intensywnej gospo
darki nawozowej na jakość wód gruntowych i otwartych. Najciekawsze 
z nich, pt.: ,,Skład chemiczny gleb i wód glebowych w warunkach wy
korzystania gnojowicy do celów nawozowych”, odbyło się w Baborówku 
w dniach 11-12 października 1977 roku (Prace Komisji Naukowych PTGf 
11/8: Warszawa).

Zespół ds. Fizyko-Chemii Gleby, przewodniczący doc. dr hab. Jan 
Stawiński, rozpoczął swoją działalność od zorganizowania sympozjum 
nt.: „Fizykochemiczne właściwości gleb różnych ekosystemów” Sękocin, 
28-29 listopada 1978 roku (Prace Komisji Naukowych PTG, 11/12). Zaj
muje się on zwłaszcza zagadnieniem kwasoty gleby i sorpcji wymiennej
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kationów. Osiągnięciem Zespołu jest opracowanie Przewodnika do ozna
czania pojemności sorpcyjnej gleby (Prace Komisji Naukowych PTG , 
11/14).

Członkow ie K om isji opracowali, a następnie opublikowali (przeważnie w  P ra
cach K o m isji N aukow ych  P T G ) następujące pozycje:

[1] Instrukcja robocza — N ow e m etody frakcjonow ania zw iązków  próchnicznych  
w  glebach m ineralnych. K. Boratyński, K. Wilk. 1963.

[2] Próchnica gleb leśnych. Z. Prusinkiew icz. 1963.
[3] M etody oznaczania dostępnych m ikroelem entów  w  glebach — projekt. Praca  

zespołowa. 1966.
[4] K olorym etryczne oznaczanie żelaza w  glebie. A. K ollender-Szych, U. Pokojska, 

H. Pondel, P. Skłodow ski. 1972.
[5] U jednolicenie m etody oznaczania całkow itej zaw artości m ikroskładników  w  g le 

bie. Praca zespołowa. 1966.
[6] R eferaty z sem inarium  IMUZ w  Falentach, z. 6. Cz. I. M etody oznaczania 

sk ładników  m ineralnych w  glebie i m ateriale roślinnym . 1977.
[7] R eferaty z sem inarium  IMUZ w  Falentach, z. 6. Cz. II. 1977.
[8] Zastosowanie elektrod selektyw nych do badania gleb. Praca zespołowa (Se

m inarium  w  Puław ach). 1977.
[9] Skład chem iczny gleb i wód glebow ych w  w arunkach w ykorzystania gnojo

w icy do celów  naw ozowych. Praca zespołow a (Sem inarium  w  Baborówku).
1977.

[10] Zastosowanie absorpcyjnej spektrom etrii atom owej w  gleboznaw stw ie i che
m ii rolnej. Praca zespołow a (Falenty 25-26 X  1977). 1978.

[11] Z astosowanie autoanalizerów  przepływ ow ych w  chem ii rolniczej i g leboznaw 
stw ie. A. Sapek. 1978.

[12] Zastosowanie przepływ ow ej m ineralizacji do autom atycznego oznaczania azo
tu i fosforu w  w odzie i ściekach. A. Sapek. 1979.

[13] M ateriały z sym pozjum  w  Sękocinie „Fizykochem iczne w łaściw ości gleb róż
nych ekosystem ów ” (2 tomy). Praca zespołowa. 1979.

[14] Przew odnik do oznaczania pojem ności sorpcyjnej gleby. Praca zespołowa. 1984.
[15] Zanieczyszczenia deszczow e w  zlew niach rolniczych (streszczenia kom unika

tów). Sym pozjum  w  Falentach 28-30 X  1985. 1985.

KOM ISJA BIOLOGII GLEBY (III)

M IECZYSŁAW  G ÓRNY

W lutym 1965 r., z inicjatywy prof, dr hab. Julii Gołębiowskiej, od
było się pierwsze posiedzenie Komisji Biologii Gleby. W posiedzeniu 
tym uczestniczyli: prof, dr N. Balicka, prof. dr A. Drozdowicz, prof, dr 
J. Gołębiowska, dr M. Górny, prof. dr K. Kuźniar, dr J. Kobus, dr 
Z. Margowski, mgr I. Mirowska, doc. dr J. Strzemska, prof. dr I. Zie- 
mięcka.

Przewodniczącą Komisji została prof. Julia Go ł ę b i o w s к a. Uchwa
lono podział Komisji na dwa zespoły robocze: mikrobiologii gleby i fau
ny glebowej oraz wytyczono kierunki działania.



152 Działalność komisji naukowych

Prof. dr J. Gołębiowska w ciągu swej czteroletniej kadencji włożyła 
dużo starań, aby ożywić działalność Komisji, które następnie kontynuo
wał jej następca, przewodniczący Komisji — prof, dr hab. Jerzy S o- 
b i e s z c z a ń s k i .

Kolejne składy Komisji Biologii Gleby i jej zespołów przedstawiały 
się następująco:

Przewodniczący Komisji: prof, dr hab. Julia Gołębiowska (1965-1969), 
prof, dr hab. Jerzy Sobieszczański (1969-1979), doc. dr hab. Mieczysław 
G ó r n y  (od 1979 do chwili obecnej).

Przewodniczący zespołów:
1. Zespół Zoologii (Fauny) Gleby: doc. dr hab. Zdzisław Margowski 

(1965-1969), doc. dr hab. Mieczysław Górny (1969-1984), doc. dr hab. 
Andrzej Leśniak (od 1984 i obecnie).

2. Zespół Mikrobiologii Gleby: prof, dr hab. Julia Gołębiowska (1965- 
1967), doc. dr hab. Jan Kobus (1967-1969), prof, dr hab. Henryk Kaszu- 
biak (1969-1979), prof, dr hab. Lesław Badura (od 1979 do chwili obecnej).

3. Zespół Bakteriologii: prof, dr hab. Henryk Kaszubiak (1969-1979).
4. Zespół Mykologii: prof, dr hab. Lesław Badura (1969-1979).
5. Zespół Biochemii Gleby: doc. dr hab. Jan Kobus (1969-1979).
6. Zespół Bakteriofagów Glebowych: dr Jan Buśko (1971-1979).
7. Zespół Algologii Gleby: doc. dr hab. Halina Panterowa (1971-1979).
Podany podział na 7 zespołów okazał się niepraktyczny i dlatego

w 1979 r. powrócono do podziału na dwa zespoły: mikrobiologii gleby 
i zoologii gleby.

W pracach Komisji duże znaczenie miało stanowisko prezesa PTG 
prof. dr L. Królikowskiego oraz prof. dr hab. S. Kowalińskiego, opieku
jącego się pracami komisji naukowych. Ustalono bowiem, że praca Ko
misji odbywać się powinna w ramach zespołów roboczych, a Zarząd 
Główny będzie oceniać efekty działania. W podejmowaniu inicjatyw 
i organizowaniu pracy pozostawiono Komisji dużą swobodę.

Zespoły robocze organizują jedno lub dwa zebrania w ciągu roku 
w celu ustalenia planów działania i podziału zadań oraz w celu podsu
mowania i przeanalizowania efektów pracy. Propozycje zespołów stano
wią podstawę działalności Komisji i są przedstawiane do akceptacji me
rytorycznej i finansowej Zarządowi Głównemu PTG. Wyniki prac ba
dawczych podejmowanych w Komisji były przeważnie publikowane 
w wydawnictwie Prace Komisji Naukowych PTG.

Mimo iż Komisja Biologii Gleby PTG nie jest zrzeszeniem jedynie 
biologów gleby, lecz grupuje mikrobiologów, zoologów, botaników i bio
chemików, i nie odbywa regularnych posiedzeń naukowych, jednak 
w okresie swej ponad 20-letniej działalności uzyskała interesujące osiąg
nięcia naukowe i organizacyjne i wywarła znaczący wpływ na ośrodki 
badające gleby nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami.

Działania Komisji Biologii Gleby obejmują wiele kierunków, przede
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wszystkim jednak nastawione są na doskonalenie metod badawczych. 
Główne zadania Komisji są następujące:

1. Inicjowanie i popieranie szeroko pojętych badań metodycznych 
oraz weryfikacja metod. Działania te doprowadziły do rozwinięcia w Pol
sce badań z zakresu biologii gleby, do integracji badań i do zdobycia 
większych możliwości oceny życia w glebie. Wynikiem badań tego kie
runku są m.in. liczne publikacje (patrz spis prac wykonanych przez 
Komisję).

W latach 1969-1971 w ramach Zespołu Zoologii Gleby podjęto w Kam
pinoskim Parku Narodowym badania, których celem była weryfikacja 
stosowanych metod w zooekologii gleby na tle scharakteryzowanych 
standardowymi metodami siedlisk i zbiorowisk roślinnych. Wyniki tych 
badań zostały przedstawione na sympozjum w Rogowie w 1974 r.

2. Inicjowanie i wytyczanie pożądanych kierunków badań biologicz- 
no-glebowych. W myśl wskazań Komisji podejmowano w ramach pla
nów naukowo-badawczych w różnych pracowniach w kraju tematy do
tyczące: roli ekologicznej organizmów glebowych, ich znaczenia w re
kultywacji i detoksykacji gleb oraz roli organizmów glebowych jako 
wskaźnika w monitoringu itd.

W 1966 r. Komisja ogłosiła konkurs na prace z zakresu biologii gle
by, w wTyniku którego przyznano 3 nagrody.

3. Opracowanie instrukcji i syntez metodycznych. W ciągu ponad 
20 lat istnienia Komisji opracowano i wydrukowano wiele instrukcji me
todycznych (patrz spis publikacji). Z inicjatywy Komisji dokonano (w róż
nych wydawnictwach) przekładów na język polski wartościowych prac 
z zakresu biologii gleby. Do publikacji takich zaliczyć można następują
ce: Biologia gleby, red. A. Burges i F. Raw, tłumaczenie pod red. J. Go
łębiowskiej i M. Górnego, wydane przez PWRiL w 1971 r., Ekologia mi
kroorganizmów M. Alexander, tłum. H. Jakubczyk, wydane przez PWN 
w 1975 r., Wstęp do ekologii gleby B. N. Richards, tłum. pod red. M. Gór
nego, wydane przez PWN w 1979 r.

Komisja inspirowała także polskich autorów do pisania podręczni
ków biologii gleby. Tak m.in. powstały J. Gołębiowskiej Mikrobiologia 
rolnicza. PWRiL, 1979, M. Górnego Zooekologia gleb leśnych. PWRiL, 
1975.

Ukoronowaniem dotychczasowej działalności Komisji było podjęcie 
prac, najpierw w ramach Zespołu Zoologii Gleby, a w 1980 r. w ramach 
Komisji, nad kilkutomową syntezą metodyczną w zakresie biologii gleby. 
Tom pierwszy pt. Metody stosowane w zoologii gleby pod red. M. Górne
go i L. Grüma, ukazał się nakładem PWN w 1981 r.; tom drugi pod red. 
M. Górnego i M. Kasprzaka drukowany jest w zeszytach Prace Komisji 
Naukowych PTG” (patrz spis publikacji Komisji); tom trzeci Metody 
oceny metabolizmu zwierząt glebowych pod red. R. Klekowskiego oraz
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tom czwarty Metody stosowane w mikrobiologii gleby pod red. L. Badu
ry są w przygotowaniu.

Została już podpisana umowa między wydawnictwem holenderskim 
Elsevier a PWN na wspólne wydanie wszystkich tomów w języku angiel
skim. Tłumaczony jest obecnie tom pierwszy.

4. Organizowanie seminariów. Ta działalność Komisji odegrała szcze
gólnie ważną rolę w integracji biologów gleby w Polsce oraz w koordy
nowaniu planów badań w tej dziedzinie wiedzy. Szczególną aktywnością 
w organizowaniu sympozjów może poszczycić się Zespół Mikrobiologii Gle
by. W latach 1964-1987 zorganizował on 21 sympozjów, na których prze
dyskutowano najważniejsze problemy i osiągnięcia naukowe. Regular
ność tych sympozjów (od 1975 r. co roku) doprowadziła do wzajemnego 
poznania się badaczy i ich zainteresowań naukowych oraz do lepszego 
kierowania badaniami z zakresu biologii gleby.

Zespół Zoologii Gleby zorganizował 2 sympozja: w 1974 r. i 1981 r., 
ale jego członkowie uczestniczyli w sympozjach Zespołu Mikrobiologii 
Gleby. W 1986 r. podjęto uchwałę, aby co kilka lat organizować wspólne 
sympozja biologów gleby (mikrobiologów i zoologów). Pierwsze takie 
sympozjum zaplanowano na 1988 r.

5. Organizowanie kursów (szkoleń). Zespół Mikrobiologów Gleby 
zorganizował w 1967 r. we Wrocławiu kurs na temat stosowania mikro
skopów w badaniach cytologicznych i mikrobiologicznych. Zespół Zoolo
gii Gleby zorganizował dwa kursy: w 1979 r. w Rogowie tygodniowy 
kurs na temat metod stosowanych w zoologii gleby oraz w 1985 r. 
w Dziekanowie Leśnym na temat metod bioenergetycznych w ekologii 
gleby. Przewiduje się zorganizowanie kursów z typologii gleb dla bio
logów gleby.

6. Prace informacyjne. Komisja bardzo aktywnie uczestniczyła w pra
cach z zakresu porządkowania i ujednolicania terminologii. Członkowie 
Komisji uczestniczyli w pracach BIGLEB, w przygotowaniu haseł do 
Pięciojęzycznego słownika gleboznawczego, w dyskusjach terminologicz
nych w ramach zespołów wydawniczych PTG.

Zorganizowano informację bibliograficzną na kartach perforowanych 
w zakresie zoologii i ekologii gleby. Członkowie Komisji brali udział 
w przygotowaniu not bibliograficznych do Przeglądu Naukowej Litera
tury Rolniczej i Leśnej.

Sporządzony został rejestr aparatury naukowej stosowanej w zoologii 
gleby.

W 1985 r. powołano 3 okresowe grupy robocze do rozwiązania nastę
pujących zadań: 1) ocena gleby jako środowiska życia organizmów gle
bowych, 2) opracowanie wzorca opisu środowiska w publikacjach nau
kowych z dziedziny ekologii gleby oraz 3) ustalenie wzorca opisu metod 
w publikacjach z zakresu biologii gleby.

7. Popularyzacja wiedzy. Członkowie Komisji wygłosili wiele odczy
tów z zakresu biologii gleby na spotkaniach organizowanych przez od-
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działy PTG, a przewodniczący Komisji konsultował scenariusz filmu 
przygotowanego przez PTG ,,Gleba źródłem życia”.

Na spotkaniach w gremiach społecznych i w środkach komunikacji 
masowej członkowie Komisji wskazywali na możliwość wykorzystania 
wiedzy biologiczno-glebowej w działaniach gospodarczych, szczególnie 
w zakresie ochrony gleb i środowiska.

3. Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Z Komi
sją współpracuje około 80 mikrobiologów gleby reprezentujących 16 
ośrodków naukowych w Polsce oraz około 120 zoologów gleby, repre
zentujących 37 ośrodków naukowych. Członkowie Komisji stale współ
pracują z następującymi towarzystwami naukowymi: z Polskim Towa
rzystwem Mikrobiologicznym, Polskim Towarzystwem Entomologicznym, 
Po-skim Towarzystwem Leśnym, Polskim Towarzystwem Nauk Agrotech
nicznych, a także z takimi organizacjami społecznymi, jak: Polski Klub 
Ekologiczny, Liga Ochrony Przyrody, NOT, Społeczne Centrum Infor
macyjne Ochrony Środowiska. Komisja utrzymuje też kontakty z wielo
ma ośrodkami zagranicznymi, m.in. przez udział jej członków w sympo
zjach organizowanych w różnych krajach, ze zgrupowaniami biologów 
gleby za granicą oraz z Komisją III MTG.

Э. Opracowywanie ekspertyz. Komisja przedstawiła Zarządowi Głów
nemu PTG specjalistów z zakresu biologii gleby, mogących przygotowy
wać potrzebne ekspertyzy. Pośredniczyła także w udzielaniu informacji 
i porad w zakresie biologii gleby osobom fizycznym i instytucjom.

Działalność Komisji Biologii Gleby PTG wpłynęła na ukierunkowa
nie i organizację badań, na ich integrację, a także na wdrożenie wyników 
badań do praktyki gospodarczej.

Doceniając szczególnie doniosłą rolę prof, dr Julii Gołębiowskiej, jaką 
odegrała ona w organizowaniu i rozwoju Komisji Biologii Gleby, w 1983 r. 
mianowano ją Honorową Przewodniczącą Komisji. Walne Zebranie PTG 
w 1986 r. przyznało Jej tytuł honorowego członka PTG.

Posiedzenia zarządu Komisji i zespołów odbywały się przeważnie 
dwa razy w roku, jednak przestrzega się zasady stałych kontaktów oso
bistych przewodniczących Komisji i zespołów z ich członkami oraz bie
żącego korygowania planów działań.

Komisja przewiduje w przyszłości kontynuowanie przyjętych progra
mów oraz podejmowanie coraz szerszych działań interdyscyplinarnych, 
w które pragnie włączyć także chemików i fizyków gleby. Współpraca 
z nimi umożliwi uzyskiwanie lepszych wyników prac.

Sois prac Komisji III ogłoszonych w Pracach Komisji Naukowych 
PTG do roku 1987

[1] Problem y m ikrobiologii gleb w  literaturze polskiej w  latach 1960-1965. M. Pa-
raniak-Pajew ska. 1966.

[2] G łówne problem y m ikrobiologii gleby w  literaturze św iatow ej w  latach 1960-
1965. E. Strzelczyk. 1966.
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[3] M etody badań m akrofauny gleby. M. Górny. 1966.
[4] Zasady w spółcześnie stosow anych m etod w  badaniach fauny gleby. M. Górny, 

Z. M argowski. 1966.
[5] Ekstrakcja m ezofauny z próbek gleby — m etoda M urphy’ego. M. Górny. 1Ш .
[6] Ekologiczne podziały organizm ów  glebow ych jako podstawa badań m etodycz

nych. M. Górny, Z. M argowski. 1966.
[7] Instrukcja nr 1. Badanie bakteriofagów  w ystępujących w  glebie. M. K ow al

ski, R. Staniew ski, E. Strzelczyk. 1966.
[8] Instrukcja nr 2. M etody badania grzybów glebow ych. A. Strzelczyk. 1967.
[9] M etody badania aktyw ności celulolitycznej grzybów. Cz. Szajer, A. Strzelczyk, 

E. Strzelczyk. 1969.
[10] Sposoby konserw ow ania zw ierząt glebow ych. M. Górny, J. D. P lisko, A. Szu- 

jecki. 1971.
[11] M etody oznaczania enzym ów  glebow ych. S. Russel. 1972.
[12] Z astosow anie kart obrzeżnie perforow anych i projekt k lasyfikacji literatury  

w  dziedzinie biologii gleby. 1972.
[13] W zajem ne oddziaływ anie herbicydów , drobnoustrojów i roślin. 1973.
[14] Sesja naukowa w  Sanoku 29-31 m aja 1972 r. i w  Puław ach 14-16 czerw ca  

1973, 1974.
[15] Prace z dziedziny m ikrobiologii gleby. 1974.
[16] a) M etody odłow u epigeicznych C arabidae Col. w  środow iskach leśnych.

A. Leśniak. 1975.
b) W pływ  zraszania dna boru sosnow ego na m echow ce (O riba te i) glebow e. 

R. Chilarecki.
c) M etody utrw alania, przechow yw ania i preparow ania skąposzczetów  (O li-  

gochaeta, A nnelida). K. Kasprzak.
[17] M etody badań w  zoologii gleby (12 referatów). M ateriały z I Sym pozjum  

Zoologów Gleby. Rogów 25-26 III 1974. 1975.
[18] K onferencja naukowa nt.: „Przem iany azotowe w  g leb ie” (12 referatów ), Szcze

cin 5-8 VI 1974. 1975.
[19] Ocena w spółcześnie stosow anych m etod oznaczania liczebności biom asy i pro

duktyw ności drobnoustrojów w  glebie. H. Kaszubiak, W. Kaczm arkowa. 1976,
[20] Określanie aktyw ności biologicznej gleby. K. Kuźniar. 1976.
[21] Z astosow anie m etody acetylenow ej do badania aktyw ności nitrogenazy w  śro

dow isku glebow ym . T. H auke-Pacew iczow a. 1977.
[22] Porów nanie w yników  ekstrakcji skoczogonków  (C ollem bola) za pomocą apa

ratu Tullgrena w  w arunkach laboratoryjnych i polowych. M. Kaczm arek. 1Э77.
[23] Ocena m etodyki stosow anej do badań jakościow ych i ilościow ych skąposzcze

tów  (O ligochaeta) w  glebach bagiennych zbiorow isk olszy czarnej (Alnus glu -  
tionsa). L. Gaertn, K. Kasprzak. 1977.

[24] Porów nanie trzech m etod ekstrakcji roztoczy glebow ych. 1978.
[25] W ybrane m etody izolow ania prom ieniow ców  z gleby. L. Badura, A. Sm yłła.

1979.
[26] a) Badania m etodyczne nad określeniem  m ikrośrodow isk roztoczy z podrzędu  

M esostigm ata  (A cari) podłoża boru sosnowego W ielkopolskiego Parku Naro
dowego. W. Niedbała, D. Trawińska.
b) Porównanie ekstrakcji roztoczy {Acari), skoczogonków  (C ollem bola ) glebo
w ych  w  aparacie Tullgrena i przy użyciu paradwuchlorobenzenu. A. Żukowski.
c) U stalenie optym alnego czasu ekstrakcji larw  m uchów ek z dwóch różnych  
gleb w  w ysokogradientow ym  lejkow ym  aparacie M acfadyena. 1980.

[27] a) Ocena m etodyki przestrzennego rozm ieszczenia oraz analiza zróżnicowania  
gatunkow ego i liczebności E nchytraeidae  (O ligochaeta) w  m urszowej glebie  
łąkow ej. K. Kasprzak.
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b) Rola nicieni w  procesie rozkładu m aterii organicznej w  glebie. L. W asi
lew ska.
e) W pływ  zasolenia gleby na zgrupowanie nicieni glebow ych. L. W asilew ska,
d) Badania nad m ikrośrodow iskam i m echow ców  (A cari), (O riba te i) P. B oro- 
w iak, W. N iedbała. 1980.

{28] O bliczeniowe m etody oceny oddychania pierścienic (Annelida). К. Kasprzak. 
1981.

(29] U dział m ikroorganizm ów  w  kształtow aniu produktyw ności biologicznej eko
system ów  polnych i traw iastych. M ateriały O gólnopolskiego Sem inarium . R y
tro, 1-4 czerw ca 1980. 1931.

(30] M etody hodow li zw ierząt glebow ych. Praca zbiorowa. 1984.
(31] Badania zoologiczno-glebow e. Praca zbiorowa. 1985.
(32] M etody odłow ów  C arabidae. J. Szyszko. 1985.
(33] Badania biologiczne gleby. J. Szyszko. 1985.
{34] Organizacja a stabilność zgrupow ania na przykładzie Carabidae. A. Leśniak. 

1985.

KOM ISJA ŻYZNOŚCI GLEBY I ODŻYWIENIA ROŚLIN (IV)

E U G E N IU SZ  GORLACH

Komisja rozpoczęła działalność pod koniec 1964 r. początkowo jako 
Komisja Żyzności Gleby, a od 1967 r. pod nazwą obecną: Komisja Ży
zności Gleby i Odżywiania Roślin. W skład Komisji weszli: prof, dr 
Tadeusz L i t y ń s k i  — przewodniczący, prof, dr Józef Góralski — wi
ceprzewodniczący, dr Antoni Domnicz — sekretarz, prof, dr Kazimierz 
Boratyński, prof, dr Mieczysław Birecki, doc. dr Marian Hoffmann, doc. 
dr Halina Jurkowska, prof, dr Lucjan Królikowski, prof, dr Mikołaj 
Kwinichidze, prof, dr Arkadiusz Musierowicz, prof, dr Marian Niklew- 
ski, doc. dr Kazimierz Starzyński. W początkowym okresie posiedzenia 
Komisji odbywały się dwa razy do roku, później ta zasada nie zawsze 
była przestrzegana.

Na pierwszych posiedzeniach ustalono kierunki działalności Komisji; 
przyjęto, że działalność ta będzie skierowana głównie na ujednolicenie 
stosowanych w kraju metod określania żyzności gleby. W związku z tym 
postanowiono dokonać przeglądu istniejących metod, porównać je i spraw
dzić w warunkach masowych oznaczeń oraz zalecić do szerokiego stoso
wania tę metodę, która zapewni najlepsze wyniki. Najpierw zajęto się 
metodami oznaczenia przyswajalnego magnezu w glebie i potrzeb wap
nowania oraz sposobami określania pożniwnej masy organicznej. W celu 
rozpracowania tych zagadnień powołano dwie grupy robocze: 1) wapno
wania i nawożenia magnezem i 2) masy organicznej w glebie.

Grupa wapnowania i nawożenia magnezem podjęła natychmiast 
aktywną działalność i już w 1966 r. przygotowała materiały do dyskusji 
na posiedzeniach Komisji. Referaty wygłosili: prof. dr J. Piszczek: ,p rz e 
gląd chemicznych metod oznaczenia magnezu przyswajalnego w glebie”,
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dr A. Domnicz: „Mikrobiologiczne metody oznaczania Mg w glebie na 
tle badań nad magnezem prowadzonych w Polsce” i dr M. Kac-Kacas: 
,,Metody oznaczania potrzeb wapnowania gleby”. W dyskusji stwierdzo
no, że przedstawione metody mają braki, m.in. nie uwzględnia się w oce
nie gleby zawartości Mg w całym profilu glebowym, a w przypadku 
wapnowania dysponuje się zbyt małym materiałem faktycznym, na któ
rym się opiera system określania potrzeb wapnowania bazujący na pH 
i składzie granulometrycznym gleb, przyjęty przez stacje chemiczno-rol
nicze.

W związku z wykazanymi brakami w metodyce oceny zasobności gle
by w przyswajalne związki magnezu oraz określaniem potrzeb wapno
wania, Komisja postanowiła zainicjować podjęcie doświadczalnych ba
dań metodycznych. Dla usprawnienia tych prac w 1967 r. istniejące gru
py robocze przekształcono w zespoły. Oprócz tego powołano nowe zespoły 
i określono zakres ich działalności. Uległa też pewnej zmianie rola Ko
misji. Stała się ona ciałem zatwierdzającym, opiniującym i koordynują
cym działalność poszczególnych zespołów, prowadzących właściwą pracę 
naukową. Powołano następujące zespoły: 1) Wapnowania Gleby — prze
wodniczący dr M. Kac-Kacas, 2) Magnezowy — przewodniczący dr 
A. Domnicz, 3) Materii Organicznej — przewodniczący prof. dr M. Ni- 
klewski, 4) Biocydów — przewodniczący dr J. Ostrowski i 5) Odżywia
nia Roślin Mikroelementami — przewodniczący dr E. Gorlach.

Utworzone później zespoły (nawożenia gleb leśnych w 1976 r. i azo
towy w 1977 r.) nie podjęły działalności. Poniżej przedstawiono ważniej
sze dane dotyczące działalności i dorobku poszczególnych zespołów.

Zespół Wapnowania. Początkowo Zespół nie planował prowadzenia 
prac naukowo-badawczych, a jedynie zamierzał przygotować kilka opra
cowań przeglądowych dotyczących: metod oznaczania potrzeb wapno
wania gleb, celowości zróżnicowania dawek wapna w zależności od ro
dzaju gleby i zawartości materii organicznej, długotrwałości działania 
różnych dawek wapna oraz metodyki oznaczania pH gleby (w 1 M czy 
w 0,1 M KC1).

W pierwszym etapie działalności Zespół dokonał przeglądu metod 
oznaczania potrzeb wapnowania gleb. Niektóre materiały zawarte w tym 
przeglądzie zamieścił M. Kac-Kacas w publikacji pt.: ,,Metody oznaczania 
potrzeb wapnowania gleby” (Pam. Puł., z. 24, 1967). Praca ta została 
wykorzystana przy opracowywaniu metody oznaczania potrzeb wapno
wania gleb zalecanej do stosowania w stacjach chemiczno-rolniczych.

Inne prace zostały przerwane w 1968 r. z powodu śmierci przewod
niczącego Zespołu. Dopiero w 1972 r. po objęciu przewodnictwa przez doc. 
dr S. Moskala Zespół podjął od nowa działalność, stanowiącą w pewnym 
zakresie kontynuację prac wcześniej rozpoczętych. Dotyczyła ona:

1) określenia wpływu formy nawozu wapniowego na zmiany pH 
i kwasowości hydrolitycznej gleb lekkich,
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2) oceny metod określania potrzeb wapnowania na podstawie długo
letnich doświadczeń polowych.

Wyniki tych badań zostały opublikowane przez F. Gajka i S. Moska
la w pracy pt.: „Wpływ wapnowania na właściwości gleby i plonowanie 
roślin” (Prace Komisji Naukowych PTG , IV/2, 1977). W ostatnich latach 
Zespół prowadził badania nad oceną różnych nawozów wapniowych. Nie
które z otrzymanych wyników, dotyczące wpływu sposobu wyodrębnia
nia frakcji mechanicznych mączki dolomitowej na jej wartość nawozową, 
są przygotowane do druku.

Zespół Magnezowy. Działał on do roku 1979, przy czym do 1972 r. 
pod przewodnictwem dr A. Domnicza, a w latach 1972-1979 pod prze
wodnictwem doc. dr Z. Jaśkowskiego. Problematyka badawcza dotyczyła 
następujących zagadnień:

1) sprawdzenia liczb granicznych oceny zasobności gleby w przyswa
jalny magnez oznaczony metodą Schachtschabela,

2) metod oznaczania magnezu w glebie i roślinach,
3) wpływu różnych czynników na pobieranie magnezu przez rośliny,
4) występowania wizualnych objawów niedoboru magnezu u owsa.
Pomimo tak szerokiej i ciekawej problematyki żaden fragment tych

badań nie został opublikowany w odrębnej pracy w ramach PTG. Jedy
nie niektóre wyniki zamieszczono w szerszych opracowaniach przygoto
wanych przez poszczególnych członków Zespołu. W takiej formie były 
też referowane na kilku konferencjach naukowych, m.in. w Bukareszcie 
na Kongresie Międzynarodowego Instytutu Potasowego. Dużym osiągnię
ciem Zespołu była inspiracja i udział w organizacji II Sympozjum Magne
zowego, które odbyło się w Bydgoszczy 4 i 5 maja 1972 r.

Zespół Materii Organicznej. Zespół pracował do 1981 r. przez cały 
czas pod przewodnictwem prof. dr M. Niklewskiego. W początkowym 
okresie rozwinął on bardzo szeroką działalność. W organizowanych spot
kaniach uczestniczyło niekiedy ponad 30 osób zajmujących się glebową 
materią organiczną. Problematyka naukowa dotyczyła w zasadzie trzech 
zagadnień, bardzo ważnych z punktu widzenia żyzności gleby, miano
wicie:

1) metodyki oznaczania ilości pozostawionych w glebie resztek po
żniwnych,

2) sposobu oznaczania przyswajalnych form azotu w glebie,
3) oceny przydatności różnych metod oznaczania C-organicznego 

w glebach.
Badania nad metodyką oznaczenia ilości pozostawianych w glebie 

resztek pożniwnych obejmowały m.in. rozmieszczenie masy korzeniowej 
w profilu glebowym oraz dynamikę przyrostu masy korzeniowej żyta 
i pszenicy. Były one prowadzone głównie w latach 1968-1971 i zostały 
przerwane z uwagi na duże trudności metodyczne, szczególnie w przy
padku gleb ciężkich, oraz brak zainteresowania ze strony odpowiednia
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przygotowanych pracowników. Z przeprowadzonych badań nie wyciągnię
to żadnych wniosków co do najodpowiedniejszego sposobu oznaczania 
masy korzeniowej w glebie; żaden z fragmentów tych badań nie został 
opublikowany w ramach wydawnictw PTG. Należy zaznaczyć, że pro
blematyka ta nie została dotąd w Polsce podjęta na szerszą skalę.

Pewnymi wnioskami zakończyły się badania prowadzone w ramach 
drugiego i trzeciego zagadnienia. Za najbardziej przydatną do oznacza
nia zawartości przyswajalnych form azotu w glebie uznano metodę 
Keeneya-Bremnera, a do oznaczania C-organicznego — zmodyfikowaną 
metodę Tinsleya. Wyniki tych badań zostały zamieszczone w obszernej 
publikacji S. Kalembasy i M. Niklewskiego pt.: „Studia nad oznaczaniem 
zawartości węgla organicznego w glebach i nad efektywnością nawożenia 
azotowego” (Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Wydz. Nauk Przyrod- 
niczo-Rolniczych, t. XLVI, z. 1, 1979, ss. 99).

W ostatnich latach działalności Zespół zajmował się opracowaniem 
metody oznaczenia węgla organicznego i azotu w jednym roztworze. Nie
które wyniki tych badań wykorzystano w publikacji S. Kalembasy 
i E. Zwolińskiej pt.: „Oznaczenie zawartości węgla organicznego i azotu 
w glebie w jednym roztworze” (Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Rolniczo
-Pedagogicznej w Siedlcach. Rolnictwo I, 1982).

Zespół Biocydów. Zespół ten interesował się przede wszystkim prze
mianami biocydów w glebie i ich wpływem na florę i faunę glebową. 
Planowanych badań nad opracowaniem metody oznaczania w glebie po
zostałości insektycydów (opartych na chlorowanych węglowodorach) oraz 
metody określania wpływu herbicydów na frekwencję mezofauny nie 
podjęto ze względu na bardzo duże trudności w ich prowadzeniu. Przy
jęto, że Zespół przez swoich członków będzie inspirował podejmowanie 
i włączanie do planów badań instytucji naukowo-badawczych tematów, 
będących w zasięgu zainteresowań Zespołu, oraz prowadził działalność 
referatowo-dyskusyjną. Taka działalność była dość intensywnie prowa
dzona w latach 1966-1970, a całkowicie jej zaprzestano w 1975 r.

Zespół Odżywiania Roślin Mikroelementami. Początkowa działalność 
Zespołu ograniczała się do sporadycznych spotkań referatowo-dyskusyj- 
nych. Dopiero od 1979 r. podjęto bardzo intensywną i systematyczną 
pracę. Do roku 1984 przedmiotem zainteresowania były rola i występo
wanie miedzi w glebach i roślinach. W następnych latach zakres prac 
rozszerzono również na inne mikroelementy. Prowadzono zarówno bada
nia doświadczalne i opracowywano referaty przeglądowe. Dotyczyły one 
następujących zagadnień:

a) formy miedzi w glebie i wpływ różnych czynników na jej pobie
ranie przez rośliny,

b) potrzeby nawożenia miedzią roślin zbożowych,
c) ocena zasobności gleby w przyswajalne formy mikroelementów 

na podstawie testów glebowych i roślinnych,
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d) zawartość mikroelementów w roślinach użytków zielonych z pun
ktu widzenia ich wartości paszowej.

Wyniki obu rodzajów prac (doświadczalnych i przeglądowych) były 
przedstawiane na organizowanych corocznie 2-dniowych seminariach. 
Seminaria te zyskały duże uznanie wśród członków Zespołu, a także in
nych osób zainteresowanych omawianą problematyką. Uczestniczyło 
w nich zawsze około 30 osób. Ta forma prezentowania wykonanych ba
dań przyczyniała się też do szybkiego upowszechnienia uzyskanych wy
ników.

Większość prac zarówno doświadczalnych, jak i przeglądowych re
ferowanych na seminariach została opublikowana w Pracach Komisji 
Naukowych PTG:

1. Badania nad przydatnością różnych roztworów ekstrakcyjnych do 
oceny zasobności gleby w miedź (nr IV/1, 1975) — M. Ziętecka.

2. Formy miedzi w glebie i oznaczanie jej połączeń przyswajalnych 
dla roślin (nr IV/3, 1983). Praca zespołowa: E. Gorlach, F. Gambuś — 
Formy i dynamika miedzi w glebie; S. Łyszcz, M. Ruszkowska — Aktyw
ność oksydoreduktaz miedzioproteidowych jako wskaźnik zasobności gle
by w przyswajalne połączenia miedzi; B. Sapek — Miedź w nawożeniu 
użytków zielonych; H. Gembarzewski — Chemiczne metody oznaczania 
przyswajalnych form miedzi w glebie i interpretacja wyników.

3. Znaczenie miedzi w żywieniu roślin zbożowych (nr IV/4, 1984). 
Praca zespołowa: U. Wojcieska, M. Ruszkowska — Fizjologiczna rola 
miedzi u roślin zbożowych; H. Jurkowska — Zawartość i rozmiesz
czenie miedzi w roślinach zbożowych; M. Adamus, E. Stanisławska — 
Efektywność nawożenia miedzią.

4. Pobieranie miedzi przez rośliny i jej związek z niektórymi właści
wościami gleby (nr IV/5, 1984). Praca zespołowa: H. Jurkowska — Wpływ 
nawożenia mineralnego na zawartość miedzi w roślinach; E. Stanisław
ska — Działanie glebowej materii organicznej na przyswajalność miedzi; 
M. Urbański — Przyswajalność miedzi zależnie od składu mechanicznego 
gleby; F. Gambuś — Wpływ pH na zachowanie się miedzi w glebie; 
M. Ruszkowska — Formy miedzi w roślinach.

5. Zawartość mikroelementów w glebach i roślinach jako wskaźnik 
potrzeb nawożenia tymi składnikami (nr 93, IV/6, 1985). Praca zespo
łowa: E. Gorlach — Kierunki badań nad uściśleniem liczb granicznych 
dotyczących zawartości rozpuszczalnych form mikroelementów w glebie;
H. Gembarzewski, W. Kamińska, S. Strączyński, J. Korzeniowska — 
Ocena przydatności wybranych metod ekstrakcji z gleby rozpuszczalnej 
miedzi w świetle rachunku regresji wielokrotnej; M. Ruszkowska,
S. Łyszcz — Zawartość mikroelementów w roślinach jako wskaźnik za
sobności gleb w przyswajalne formy tych składników; H. Kruczyńska — 
Zapotrzebowanie zwierząt na mikroelementy; T. Curyło, A. Krauze,
I. Kuczyńska, B. Sapek — Liczby graniczne zawartości Fe, Cu, Mn, Zn,

u
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Co, J, Se i Mo pod kątem oceny ich wartości paszowej; A. Lachowski — 
Niedobór miedzi (hipokuproza) u zwierząt.

6. Diagnostyczne kryteria niedoboru i nadmiaru mikroelementów 
w glebach i roślinach (nr 99, IV/8, 1987). Praca zespołowa: H. Gemba- 
rzewski, W. Kamińska, J. Korzeniowska — Zastosowanie 1 M roztworu 
HC1 jako wspólnego ekstrahenta do oceny zasobności gleby w przyswa
jalne formy mikroelementów; F. Gambuś, K. Brydak, E. Gorlach — Po
równanie metody wspólnej ekstrakcji za pomocą 1 M roztworu HC1 ze 
specyficznymi ekstrahentami do oznaczania przyswajalnych form Cu, 
Zn i Mn w glebie; S. Łyszcz, M. Ruszkowska — Zawartość mikro
elementów w roślinach zbożowych jako wskaźnik stanu zaopatrzenia 
w te składniki; E. Gorlach — Ocena stanu zaopatrzenia koniczyny czer
wonej i lucerny w mikroelementy na podstawie analizy chemicznej ich 
części nadziemnych; T. Curyło — Zawartość mikroelementów w bura
kach i rzepaku jako kryterium  potrzeb nawożenia tymi składnikami; 
M. Ruszkowska, S. Łyszcz — Wpływ miedzi na plonowanie i gospodarkę 
azotową łubinu żółtego i peluszki; D. Bobrzecka, A. Krauze — Działanie 
nawożenia miedzią na pszenicę w zależności od sposobu jej zastosowania; 
E. Ostrowska — Wpływ warunków środowiska na zawartość arsenu w ro
ślinności łąkowej.

Oprócz wymienionych opracowań, zamieszczonych w Pracach Komisji 
Naukowych PTG, w ramach Zespołu wykonano jeszcze dwie prace, któ
re oddano do druku w innych wydawnictwach:

1. Cz. Jasiewicz, F. Gambuś: Zależność pomiędzy zawartością róż
nych frakcji miedzi w glebach i jej pobieraniem przez rośliny w w arun
kach doświadczenia wazonowego (Acta Agr. et Silv ., ser. Agr.} vol. XXV, 
1986).

2. H. Gembarzewski, E. Stanisławska: Przyswajalność molibdenu 
i miedzi dla roślin oraz potrzeby nawożenia tymi składnikami na pod
stawie gospodarstw kontrolnych IUNG (Roczn. Glebozn. T. 38, z. 2, 1987).

Ogółem opublikowano i oddano do druku 29 prac wykonanych w’ ra
mach działalności Zespołu.

Z ważniejszych osiągnięć Zespołu zasługujących na podkreślenie na
leży wymienić:

— wskazanie małej przydatności liczb granicznych w ocenie zasob
ności gleby w przyswajalną miedź według metody Westerhoffa,

— zwrócenie uwagi na możliwość oceny zaopatrzenia roślin w miedź 
na podstawie aktywności oksydoreduktaz miedzioproteidowych,

— podanie pierwszych danych nad porównaniem oceny zasobności 
gleby w przyswajalne formy Cu, Zn i Mn dokonanej za pomocą metod 
stosowanych w okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych do 1985 r. 
z oceną według metody wspólnej ekstrakcji obowiązującej od 1986 r.,

— przedstawienie wstępnych danych nad rolą miedzi w gospodarce 
azotowej łubinu żółtego i peluszki,
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— dokonanie przeglądu badań nad zawartością miedzi w roślinności 
użytków zielonych i wskazania rejonów, w których istnieje pilna potrze
ba wzbogacenia gleby w ten mikroelement.

W czasie omawianego okresu skład osobowy tak zespołów, jak i Ko
misji ulegał zmianom. W 1972 r., w związku z rezygnacją dr A. Domni- 
cza, sekretarzem Komisji został dr Tadeusz Curyło. W 1985 r. z powodu 
złego stanu zdrowia zrezygnował z funkcji przewodniczącego Komisji 
prof, dr hab. Tadeusz L i t y ń s k i  (przewodniczył Komisji od 1964 r.).

Obecnie skład osobowy Komisji przedstawia się następująco: prof, dr 
hab. Eugeniusz G o r l a c h  — przewodniczący, doc. dr hab. Tadeusz 
Curyło — sekretarz, prof, dr hab. Marceli Andrzejewski, prof, dr hab. 
Zygmunt Brogowski, prof, dr hab. Roman Czuba, prof, dr hab. Ignacy 
Dechnik, prof, dr Halina Jurkowska, doc. dr hab. Edward Krzywy, prof, 
dr hab. Włodzimierz Łoginow, prof, dr hab. Teofil Mazur, prof, dr hab. 
Stanisław Moskal, prof, dr hab. Henryk Panak, prof, dr hab. Henryk 
Pondel, doc. dr hab. Andrzej Sapek, prof, dr hab. Kazimierz Wilk.

Jak wynika z przedstawionej charakterystyki, w ostatnich latach pra
cowały w ramach Komisji tylko dwa zespoły: Wapnowania i Odżywiania 
Roślin Mikroelementami. Nowa, powołana w 1986 r., Komisja postanowiła 
w dalszym ciągu oprzeć działalność naukową głównie na zespołach, 
utrzymać oba wymienione zespoły i zorganizować w ciągu 1986 r. trzy 
dalsze, mianowicie: Zespół Oceny Przydatności Odpadów do Celów Na
wozowych, Zespół Określenia Bilansu Materii Organicznej w Glebie i Ze
spół Oceny Potrzeb Nawożenia Użytków Zielonych. Ustalono, że w za
kresie problematyki naukowej Komisja będzie się głównie zajmować 
poszukiwaniem sposobów zwiększenia żyzności gleby i metodami jej oce
ny oraz prowadzeniem działalności szkoleniowo-informacyjnej w tym za
kresie.

KOM ISJA GENEZY, KLASYFIK ACJI I KARTOGRAFII GLEB (V)

F R A N C ISZ E K  K U Ź N IC K I

Komisja Klasyfikacji i Nomenklatury Gleb została powołana na 
II Walnym Zgromadzeniu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, któ
re odbyło się w Warszawie w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w 1938 r. 
Na przewodniczącego Komisji został wybrany prof. Sławomir M i k l a 
s z e w s k i .  Ponadto do Komisji weszli: F. Terlikowski, T. Mieczyński, 
A. Musierowicz, J. Tomaszewski, L. Staniewicz, M. Kwinichidze i L. Kró
likowski.

Po wojnie Komisja Klasyfikacji i Nomenklatury Gleb wznowiła swo
ją działalność w 1948 r. pod przewodnictwem honorowego prezesa PTG
S. Miklaszewskiego. W skład Komisji — poza jej członkami z 1938 r. —
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weszli: T. Włoczewski, E. Chodzicki, K. Kuźniar, M. Strzemski i H. Uggla.
Po śmierci S. Miklaszewskiego w 1949 r., Walne Zgromadzenie PTG 

ustaliło następujący skład Komisji: S. Вас, E. Chodzicki, B. Dobrzański, 
K. Kuźniar, L. Królikowski, F. Kuźnicki, M. Kwinichidze, A. Musiero
wicz, M. Strzemski, F. Terlikowski, J. Tomaszewski, S. Turczynowicz, 
Ii. Uggla, T. Włoczewski. Na przewodniczącego Komisji został wybrany 
prof. A. M u s i e r o w i c z .  Na zebraniu Komisji o rozszerzonej nazwie 
,,Komisja Klasyfikacji, Nomenklatury i Kartografii Gleb” dokooptowano 
prof. prof.: В. Kuryłowicza, J. Ostromęckiego, J. Grzymałę i J. Krzy- 
szowskiego. Powołano również podkomisję Klasyfikacji Gleb Leśnych 
pod przewodnictwem T. Włoczewskiego. Głównym zadaniem Komisji by
ło ujednolicenie podziału i nomenklatury gleb na obszarze całego kraju 
na podstawie kryteriów przyrodniczych, uwzględniających genezę, wiek 
i ewolucję gleb oraz ich właściwości fizykochemiczne, rozmieszczenie 
przestrzenne i przydatność użytkową.

Zadania tego, oczywiście, nie można było zrealizować w krótkim cza
sie. Mimo wielu trudności przystąpiono do ustalania naukowych podstaw 
systematyki gleb Polski, uwzględniając przy tym wyniki prac uzyskane 
przez różne szkoły gleboznawcze. Należy mocno pokreślić, że w pracach 
Komisji przeważała polska myśl gleboznawcza, polegająca na wyróżnia
niu jednostek glebowych na podstawach geomorfologicznych i ekologicz
nych w nawiązaniu do udziału w powstawaniu i kształtowaniu gleb ca
łokształtu ich właściwości fizykochemicznych. Dużą wagę przywiązywano 
do pochodzenia geologicznego skał macierzystych.

Osobną pozycję stanowi klasyfikacja użytkowa gleb, nawiązująca do 
międzywojennej klasyfikacji gruntów dla celów podatkowych. Wprowa
dzenie do niej współczesnej nomenklatury gleboznawczej, a w wielu 
przypadkach jej weryfikacja, stanowiły zadanie rozwiązywane również 
w ramach Komisji.

Przed przystąpieniem do omówienia osiągnięć Komisji w pięćdzie
sięcioleciu istnienia PTGleb., należy przypomnieć, że były one w znacz
nym stopniu wynikiem wieloletnich prac czołowych gleboznawców pol
skich w okresie międzywojennym. Najbardziej wszechstronne badania 
terenowe i laboratoryjne prowadził S. Miklaszewski. Ukoronowaniem 
ich było wielkie dzieło pt. Gleby Polski (1930). A. Musierowicz i jego 
współpracownicy koncentrowali się w tym czasie na wnikliwych stu
diach terenowych i laboratoryjnych gleb połoninowych oraz rędzin pół
nocnej krawędzi Podola. T. Mieczyński wniósł w okresie międzywojen
nym duży wkład w rozpoznanie gleb. Jego dorobek można ogólnie okre
ślić jako studia morfologiczne nad glebami Polski. Dzieło T. Mieczyńskie- 
go Gleboznawstwo terenowe przyczyniło się w znacznym stopniu do roz
woju polskiej kartografii gleboznawczej.

W latach 1928-1933 prowadzone były przez profesora J. Włodka i jego 
współpracowników badania dotyczące właściwości chemicznych gleb-Tatr
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Polskich. Badania te koncentrowały się na zagadnieniu korelacji między 
kwasowością gleb tatrzańskich a występującymi na nich zespołami roślin
nymi.

Znaczny wkład do charakterystyki gleb Polski wnieśli również F. Ter
likowski, M. Kwinichidze i L. Królikowski, szczególnie przy opracowaniu 
materiałów do map glebowych Wielkopolski.

Duże zasługi w rozpoznaniu procesów glebotwórczych, zwłaszcza pro
cesów bagiennych, przypisać należy J. Tomaszewskiemu. Jego charakte
rystyka torfowisk polskich oraz gleb łąkowych posłużyła do dalszych 
prac w tym zakresie i stanowiła podstawę do podziału gleb hydromor- 
ficznych.

Osobną pozycję zajmują studia Zygmunta Starzyńskiego nad występo
waniem utworów rędzinnych w Polsce, które przyczyniły się w dużym 
stopniu do pogłębienia naszej wiedzy o rędzinach.

Po przypomnieniu w największym skrócie kierunków prac nauko
wych, prowadzonych przez polskich gleboznawców w okresie między
wojennym, wiążących się z morfologią, klasyfikacją, nomenklaturą i kar
tografią gleb Polski, należy przedstawić w porządku chronologicznym 
prace w tym zakresie prowadzone w latach późniejszych przez zespoły 
Komisji Klasyfikacji, Nomenklatury i Kartografii Gleb PTG. _̂

Pierwsze prace Komisji ograniczyły się do ustalenia podziału mate
riału glebowego na frakcje i grupy mechaniczne oraz do przygotowania 
wykazów gleb do map w skalach: 1 : 1 000 000, 1 : 300 000 i 1 : 100 000. 
Wykazy te były wykorzystywane w wielu gleboznawczych pracach kar
tograficznych. Mapa gleb Polski w skali 1 : 1 000 000, opracowana przez 
zespół gleboznawców pod redakcją J. Tomaszewskiego, została opubliko- j 
wana już w roku 1948. Mapa gleb Polski w skali 1 : 300 000 została opra- / 
cowana przez wszystkie katedry gleboznawstwa i opublikowana w 1960 r. / 
przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach pod 
redakcją prof, dr A. Musierowicza. ^

Dużą rolę w pracach Komisji odegrały wyjazdy terenowe, w których 
brali udział nie tylko członkowie Komisji, ale również przedstawiciele 
poszczególnych oddziałów PTG, a często zaproszeni goście zagraniczni. 
Wyjazdy te w węższym zakresie miały charakter ekspertyz naukowych- 
-typologicznych, w szerszym natomiast były organizowane w celach 
szkoleniowych z okazji walnych zgromadzeń oddziałów PTG.

Z okazji Walnego Zgromadzenia PTG w Warszawie w 1949 r. odby
ła się pierwsza konferencja terenowa w okolicach Warszawy. Konferen
cję tę można określić jako typologiczną. Prezentowano wtedy gleby wy
tworzone z piasków różnego pochodzenia geologicznego i z glin zwało
wych.

W pierwszych dniach lipca 1950 r. zorganizowano konferencję glebo
znawczą na obszarze Gór Świętokrzyskich, w czasie której jej uczestnicy 
zapoznali się z profilami glebowymi w okolicach Sw. Katarzyny



IC G Działalność komisji naukowych

i Sw. Krzyża. Dyskusja dotyczyła budowy geologicznej tego regionu oraz 
wyników analiz zbadanych profilów.

We wrześniu 1951 r. odbyła się w Poznaniu z okazji Walnego Zgro
madzenia sesja naukowa, poświęcona głównie twórczości naukowej zmar
łego Profesora F. Terlikowskiego. Twórczość tę referował M. Kwinichi
dze. Ponadto zostały wygłoszone następujące referaty: ,,Bielicowy proces 
glebotwórczy” — prof. J. Tomaszewski, ,,Gleby brunatne na podstawie 
dotychczasowej literatury” — prof. Z. Prusinkiewicz.

Na konferencji terenowej zostały na trasie Poznań—Gostyń zapre
zentowane gleby brunatne, czarne ziemie i gleby bielicowe.

W 1952 r. odbyła się w ramach oddziału krakowskiego konferencja 
terenowa na trasie Kraków—Zakopane, poświęcona głównie typologii 
gleb górskich, wytworzonych z utworów fliszowych i granitów. W tymże 
roku został przyjęty przez Komisję system klasyfikacji bonitacyjnej gleb 
ornych, opracowany przez członków PTG w składzie: F. Kuźnicki, Z. Ol
szewski, R. Truszkowska i F. Zoll pod redakcją A. Musierowicza, i oparty 
na tabeli klas gruntów ornych z 1935 r. i materiałach Komisji.

Walne Zgromadzenia PTG, które odbywały się kolejno w różnych 
oddziałach, dostarczały obfitego materiału dyskusyjnego, wykorzystywa
nego w pracach Komisji. W roku 1953 na zjeździe w Lublinie referowane 
były następujące zagadnienia: 1) ,,Rzeźba i budowa geologiczna Wyżyny 
Lubelskiej” — prof. A. Malicki; 2) „Geneza gleb na utworach lessowych 
Lubelszczyzny” — prof. J. Tomaszewski, 3) „Rędziny Lubelszczyzny” — 
prof. В. Dobrzański; 4) „Erozja i jej zwalczanie” — prof. S. Ziemnicki.

Ponadto odbyła się konferencja terenowa, poświęcona glebom wytwo
rzonym z lessów, czarnoziemom i rędzinom.

W 1954 r. zorganizowano we Wrocławiu zjazd gleboznawczy pod ha
słem: „Podniesienie produkcyjności gleb piaskowych” (organizator Od
dział Wrocławski PTG z prof. Tomaszewskim i dr Kowalińskim na czele). 
Konferencja terenowa dotyczyła, poza glebami piaskowymi, również gleb 
wytworzonych z lessów, czarnych ziem, rędzin i gleb brunatnych. W czę
ści kameralnej zjazdu prof. M. Strzemski referował problem rejonizacji 
rolnictwa i leśnictwa polskiego oraz rolę map glebowych w skali 
1 : 300 000, jako podstawy akcji rejonizacyjnej.

Prace Komisji w 1955 r. koncentrowały się na opracowaniu klasyfi
kacji gleb w skali szczegółowej z podziałem na typy, podtypy, rodzaje 
i gatunki. Klasyfikacja ta opierała się na kryteriach genetycznych i geo
morfologicznych.
^  Przeszło 10-letnia praca Komisji zakończona została wydaniem 
w 1956 r. Przyrodniczo-genetycznej klasyfikacji gleb Polski, ze szcze
gólnym uwzględnieniem gleb uprawnych, do map w skalach 1 :10  000 
i i : 5000. Po wyczerpaniu jej pierwszego wydania Komisja w 1959 r. 
opracowała wydanie II pt. Genetyczna klasyfikacja gleb Polski. W oby
dwu wydaniach klasyfikację gleb terenów równinnych opracowali: A. Ko
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walkowski, S. Kowaliński, L. Królikowski, F. Kuźnicki, M. Kwinichidze, \ 
A. Musierowicz i Z. Prusinkiewicz, natomiast klasyfikację gleb gór 
skich — B. Dobrzański, A. Musierowicz, M. Strzemski i S. Uziak^Cało- 
ścią prac kierował przewodniczący Komisji — prof. A. Musierowicz, 
będąc jednocześnie współautorem Genetycznej klasyfikacji gleb Polski.
Do tego podziału gleb przywiązywali dużą wagę gleboznawcy, biorący 
udział w pracach terenowych, nie spełnił on jednak swojego zadania, 
ponieważ nie uwzględniał w dostatecznym stopniu genezy i ewolucji 
gleb oraz procesów glebotwórczych. Zawierał materiały o bogatej treści, 
lecz w większości bez wyników analiz, a zatem bardzo dyskusyjne. Był 
on dość precyzyjnym wykazem gleb, przydatnym w pracach kartogra
ficznych, nie obejmował jednak całokształtu ich właściwości.

Dużym osiągnięciem PTG była konferencja terenowa na obszarze 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego zorganizowana w 1958 r. pod 
przewodnictwem T. Skawiny. Referat na temat procesów glebotwórczych 
na zwałach kopalnianych wygłosił T. Skawina, a referat pt. „Analiza 
mapy gleb Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w skali 1 : 50 000” 
przedstawił C. Żuławski.

Działalność Komisji koncentrowała się w powołanych zespołach spe
cjalistycznych, które ustalały kryteria podziału gleb, rozpatrywane na
stępnie na plenarnych posiedzeniach. Prace rozwijały się bardzo inten
sywnie:

1. Zespół ds. Gleb Leśnych, pod kierunkiem L. Królikowskiego, opra
cował i przedstawił na zebraniu Komisji projekt klasyfikacji gleb leśnych, 
który został przyjęty w 1966 r.

2. Zespół ds. Normatywów do Opisywania Profilów Glebowych, pod 
przewodnictwem T. Włoczewskiego, opracował projekt, który został przez 
Komisję przyjęty; w pracach tego zespołu duży udział brał A. Kowal
kowski.

3. Zespół ds. Gleb Użytków Zielonych, pod przewodnictwem H. Uggli, 
pracował nad podziałem gleb hydromorficznych; w jego badaniach czyn
ny udział brali H. Okruszko i S. Zawadzki. Problematyka prac tego Ze
społu była bardzo rozległa i dotyczyła podziału zarówno gleb bagiennych, 
jak i czarnych ziem oraz mad znajdujących się pod roślinnością łąkowo- 
-pastwiskową. Gleby te w obecnej systematyce stanowią dział gleb hy-
drogenicznych, opracowany pod przewodnictwem H. Okruszki.

4. Zespół ds. Albumu, inspirowany i kierowany przez L. Królikow
skiego, zbierał i opracowywał opisy profilów glebowych, występujących 
na obszarze całego kraju. Wyniki analiz i barwne fotografie profilów 
były przygotowywane w oddziałach PTG przez poszczególnych autorów. 
Należy mocno podkreślić, że główną zasługę w opracowaniu Albumu  na
leży przypisać profesorowi L. Królikowskiemu, który po wielu trudach
doprowadził to dzieło do końca w 1986 r.

W roku 1963 odbyła się na trasie Rzeszów—Jasło—Krosno—Sanok
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konferencja terenowa, poświęcona zagadnieniu typologii gleb górskich 
województwa rzeszowskiego, a w roku 1965 konferencja terenowa w re
gionie świętokrzyskim, na której rozpatrywane były zagadnienia zarów
no typologiczne, jak i dotyczące wyróżniania kompleksów glebowo-rol
niczych. Główne zasługi w charakterystyce kompleksów glebowo-rolni
czych, a również w ich wyróżnianiu w pracach kartograficznych przy
pisać należy M. Strzemskiemu, B. Świętochowskiemu, T. Witkowi 
i R. Truszkowskiej.

Na Walnym Zgromadzeniu PTG w 1964 r. została zmieniona nazwa 
„Komisji Klasyfikacji, Nomenklatury i Kartografii Gleb” na nazwę „Ko
misja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb”. Nazwę tę wprowadzono 
zgodnie z przyjętym systemem podziału komisji naukowych w Między
narodowym Towarzystwie Gleboznawczym.

Po śmierci w 1966 r. prof. A. Musierowicza zarząd PTG powołał na 
przewodniczącego Komisji F. K u ź n i c k i e g o ,  a na jego zastępcę 
K. Konecką-Betley, funkcję sekretarza od 1969 r. pełni S. Białousz.

Z działalności regionalnej należy odnotować zjazd zorganizowany 
w 1966 r. przez oddział szczeciński; w czasie tego zjazdu przedstawiono — 
głównie przez M. Kwinichidze i S. Borowca — zagadnienia dotyczące 
istoty procesu bielicowego.

W 1967 r. powołano Zespół Gleb Kopalnych pod przewodnictwem 
M. Prószyńskiego i przy dużym udziale K. Koneckiej-Betley.

W 1969 r. została przyjęta przez Komisję nowa systematyka gleb 
Polski, stanowiąca wynik wieloletnich i mozolnych studiów, prowadzo
nych w różnych zespołach. Zawiera ona kryteria jednostek klasyfikacji 
gleb Polski, charakterystykę poszczególnych klas i typów gleb, symbole 
i nazwy poziomów i warstw glebowych oraz charakterystykę rodzajów 
i.., gatunków gleb. Schemat podziału gleb ustalił zespół: F. Kuźnicki, 

[B. Adamczyk, B. Dobrzański, K. Konecka-Betley, A. Kowalkowski, S. Ko- 
/ waliński, L. Królikowski, Z. Prusinkiewicz, T. Skawina, M. Strzemski, 
\H. Uggla i S. Białousz.

Opracowana systematyka gleb Polski jest podziałem przyrodniczym, 
w którym uwzględniono zarówno genezę i ewolucję gleb, jak i ich cechy 
morfologiczne oraz właściwości fizykochemiezne. Stanowi ona duże 
osiągnięcie Komisji oraz podstawę do dalszych prac nad bardziej precy
zyjnym przedstawieniem procesów glebotwórczych. Wydaje się, że na
stępne wydania Systematyki gleb Polski nie powinny przekreślać przy
jętego podziału gleb, a tylko go uzupełniać. Systematyka gleb Polski, 
wydana w 1974 r., zawiera charakterystykę wprowadzonego typu gleb 
rdzawych w klasie gleb bielicoziemnych oraz charakterystykę wprowa
dzonego typu gleb płowych (lessivés) w klasie gleb brunatnoziemnych.

W roku 1970 Komisja zorganizowała zjazd naukowy, poświęcony ge
nezie i typologii gleb środkowej Polski. W zjeździe brali czynny udział, 
wygłaszając referaty, zaproszeni goście krajowi oraz zagraniczni z Cze
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chosłowacji (J. Peliśek), NRD (D. Kopp i K. D. Jäger, G. Reuter), Ru
munii (A. Conea, St. Romau), Francji (G. Aubert).

W 1972 r. konferencję terenową zorganizował Oddział Krakowski pod 
przewodnictwem T. Skawiny na trasie Kraków—Szczakowa. Tematem 
konferencji była rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku eks
ploatacji przemysłowej. W tymże roku odbyła się konferencja terenowa 
Świnoujście—Łeba, poświęcona genezie i właściwościom bielic przybał- 
tyckich pod przewodnictwem Z. Prusinkiewicza. Rzuciła ona światło na 
proces bielicowania gleb tego regionu oraz na genezę i wiek bielic przy- 
bałtyckich.

Zespół ds. Gleb Użytków Zielonych zorganizował w 1972 r. konfe
rencję terenową w dolinie rzeki Biebrzy pod hasłem: „Zasady i kryteria 
podziału gleb torfowo-murszowych”. Konferencję tę prowadził H. Okrusz- 
ko.

Tematem zjazdu naukowego, który został w 1973 r. zorganizowany 
przez Zespół Gleb Kopalnych, była „Geneza gleb wytworzonych z utwo
rów przekształconych peryglacjalnie na Niżu Polskim”. W zjeździe wzięli 
udział m.in. M. Prószyński (przewodniczący), B. Wicik, B. Manikowska,
A. Kowalkowski, H. Uggla, H. Przedwojski, Z. Prusinkiewicz i K. Ko- 
necka-Betley.

Z okazji setnej rocznicy urodzin S. Miklaszewskiego odbyła się 
w czerwcu 1974 r. sesja naukowa połączona z konferencją terenową. Za
prezentowanych zostało 20 profilów, głównie rędzin. Dyskusja w terenie 
dotyczyła m.in. zjawisk występowania reliktowych i kopalnych zwietrze- 
lin terra rossa i terra fusca. Wygłoszonych zostało 20 referatów, w tym 
6 referatów gości zagranicznych. W zjeździe wzięli udział goście z Fran
cji, NRD, RFN, Węgier, ZSRR i Czechosłowacji. Organizacją zjazdu zaj
mował się F. Kuźnicki ze współpracownikami Zakładu Gleboznawstwa 
Politechniki Warszawskiej.

Komisja nawiązała kontakt z grupą roboczą MTG, zajmującą się za
stosowaniem fotointerpretacji i teledetekcji w gleboznawstwie. Czynny 
udział w tym kontakcie brał S. Białousz.

We wrześniu 1975 r. odbyła się pięciodniowa konferencja terenowa 
na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego pod przewodnictwem 
T. Komornickiego. Dotyczyła ona: gleb wydzielanych na mapie Tatrzań
skiego Parku Narodowego, gleb kriogenicznych, bielic tatrzańskich i ich 
piętrowości, próchnicy niektórych gleb leśnych oraz gleb opadowo-gle- 
jowych Kotliny Nowotarskiej.

Konferencja poświęcona procesowi bielicowemu została zorganizowa
na w Toruniu w 1976 r. pod przewodnictwem Z. Prusinkiewicza. Wygło
szono 12 referatów. Dotyczyły one m.in. wieku i genezy gleb bielicowych 
oraz roli substancji organicznej i półtoratlenków w kształtowaniu tych 
gleb. W sesji tej wzięli udział zaproszeni goście z ZSRR (prof. prof. Frid- 
land i Targulian)
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W Podkomisji Gleb Leśnych został powołany w 1977 r. pod przewod
nictwem Z. Prusinkiewicza Zespół Glebowych Powierzchni Wzorcowych, 
zajmujący się zasadami zagospodarowania powierzchni wzorcowych w la
sach państwowych. W pracach Zespołu na terenie Białowieży brali czyn
ny udział H. Uggla i Z. Uggla.

W ramach Podkomisji Użytków Zielonych powołano pod przewod
nictwem J. Marcinka zespół, którego zadaniem było opracowanie kryte
riów wyróżniania i podziału utworów oraz gleb organicznych w siedli
skach łąkowych i leśnych.

W tym czasie wydano w formie osobnego opracowania nowy amery
kański system klasyfikacji gleb. Autorami tego opracowania są: W. Cie
śla, W. Dzięciołowski i J. Marcinek.

Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb Polski brała czyn
ny udział w pracach nad mapą gleb Europy w skali 1 : 1 000 000, opra
cowywaną przez FAO, aktualny bowiem jest problem korelacji nomen
klatury  FAO z nomenklaturą systematyki gleb Polski. W tej sprawie 
koordynatorzy FAO, mianowicie dr R. Dudal i prof. R. Tavernier, dwu
krotnie zapoznawali się w terenie z glebami Polski.

Należy podkreślić, że w latach 1957-1959 brali udział w opracowaniu 
mapy gleb Europy w skali 1 : 2 500 000 według legendy FAO z ramienia 
Polski prof. prof. Arkadiusz Musierowicz i Bohdan Dobrzański. W se
sjach grupy roboczej FAO, opracowującej od roku 1967 mapę gleb Eu
ropy w skali 1 : 1 000 000, uczestniczył po śmierci prof. A. Musierowicza 
ze strony polskiej przedstawiciel PAN — prof. В. Dobrzański. Brał on 
udział we wszystkich zjazdach, odbywających się w tej sprawie kolejno 
w różnych krajach. Do grupy roboczej, zajmującej się pracami nad mapą 
gleb Europy w skali 1 : 1 000 000, został delegowany przez PAN F. Kuź- 
nicki, a w redakcyjnym opracowaniu uczestniczyli S. Białousz i J. Gliń
ski.

Problem przygotowania nowego wydania Systematyki gleb Polski, bez 
wprowadzania merytorycznych zmian w głównych jej założeniach, wy
łonił się w związku z koniecznością opracowania tabeli korelacyjnej mię
dzy jednostkami wyróżnianymi w systematyce gleb Polski a jednostkami 
przyjętymi w Soil Taxonomy i w FAO. Ponadto członkowie Komisji do
magali się wielokrotnie — m.in. na sympozjach organizowanych w Ja
błonnie — wprowadzenia do wydrukowanej w 1974 r. Systematyki gleb 
Polski pewnych uzupełnień oraz usunięcia usterek.

W 1978 r. powołano w tej sprawie następujące zespoły robocze:
1) zespół do opracowania gleb litogenicznych — pod przewodnictwem

S. Uziaka;
2) zespół do opracowania gleb autogenicznych — pod przewodnic

twem K. Koneckiej-Betley;
3) zespół do opracowania gleb hydrogenicznych — pod przewodnic

twem H. Okruszki;
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4) zespół do opracowania gleb antropogenicznych — pod przewod
nictwem L. Langhamera.

Prace w wymienionych zespołach są daleko zaawansowane, wyma
gają jednak przed oddaniem do druku II wydania Systematyki gleb Pol- 
ski ujednolicenia pod względem redakcyjnym.

W 1980 r. odbyła się konferencja terenowa organizowana przez Ko
mitet Badań Czwartorzędu i Polskie Towarzystwo Gleboznawcze pt. 
t,Gleby kopalne wydm okolic Warszawy i ich znaczenie stratygraficzne”. 
Przewodnik konferencji został opracowany przez K. Konecką-Betley, któ
ra  przewodniczyła również obradom.

W tymże roku zorganizowano w Jabłonnie pod Warszawą 2-dniowe 
zebranie Komisji V, na którym rozpatrywano kryteria jednostek syste
matyki gleb do II wydania Systematyki gleb Polski. W nawiązaniu do 
tych prac zostały wygłoszone następujące referaty: 1) ,,Geneza czarnych 
ziem jako podstawa ich podziału” — H. Okruszko; 2) ,,Problemy genezy, 
ewolucji i typologii polskich czarnoziemów” — J. Borowiec; 3) „Czarno- 
ziem Polski” — R. Turski.

Na zebraniu tym postanowiono kontynuować prace nad ostateczną 
wersją II wydania Systematyki gleb Polski, nie wykluczając prac nad 
założeniami do nowej systematyki gleb, które miały być prowadzone pod 
przewodnictwem Z. Prusinkiewicza.

W 1981 r. odbyło się w Jabłonnie kolokwium grupy roboczej MTG 
pod hasłem: „Teledetekcja i informatyka w badaniach gleboznawczych” 
pod przewodnictwem S. Białousza i R. Truszkowskiej.

W podkomisji gleb leśnych zostało zakończone opracowanie instrukcji 
pt. Glebowe powierzchnie wzorcowe dla terenów górskich — wykonane 
pod kierunkiem B. Adamczyka.

W 1986 r. odbył się naukowy zjazd gleboznawczy w Siedlcach, zorga
nizowany przez oddział siedlecki PTG. Konferencja terenowa dotyczyła 
genezy i właściwości gleb Wysoczyzny Siedleckiej, stanowiącej część sub
regionu Wysoczyzny Podlaskiej. Obejmowała ona również zagadnienia 
rolnicze tego regionu.

Z bieżących prac wykonywanych m.in. w Komisji należy wymienić: 
zbieranie materiałów ilustracyjnych i analitycznych do nowego wydania 
Klasyfikacji gleb leśnych oraz określenie wskaźników chronologicznych 
w glebach plejstoceńskich przez M. Prószyńskiego. Poza tym trw ają pra
ce nad przygotowaniem do druku II wydania Systematyki gleb Polski.

Można ogólnie stwierdzić, że Komisja Genezy, Klasyfikacji i Karto
grafii Gleb ustaliła w okresie pięćdziesięcioletniej działalności Polskiego 
Towarzystwa Gleboznawczego system podziału gleb Polski, oparty na 
kryteriach przyrodniczych, uwzględniających genezę i ewolucję gleb oraz 
ich właściwości fizykochemiczne. Ujednolicenie klasyfikacji i nomenkla
tu ry  gleb na obszarze całego kraju umożliwiło nawiązanie naukowych 
kontaktów między gleboznawcami polskimi i zagranicznymi w zakresie 
genezy i kartografii gleb.
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Dalsze prace Komisji powinny iść w kierunku sprecyzowania wyróż
nionych procesów glebotwórczych z punktu widzenia ekologicznego, tj. 
charakterystyki poszczególnych typów gleb w nawiązaniu do środowiska, 
na które składają się elementy zarówno abiotyczne, jak i biotyczne.

Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb powinna również 
w swojej działalności zwrócić większą uwagę na zjawisko antrpogeni- 
zacji środowiska, idącej często w kierunku ujemnym.

W systematyce gleb należałoby ponadto uwzględniać w większym 
stopniu pochodzenie geologiczne i wiek skał macierzystych.

W ykaz prac K om isji V, które ukazały się przew ażnie w  Pracach K o m isji N au
kow ych  PTG

Ш  W ykaz gleb do m apy w  skali 1 : 100 tys. Praca zespołowa. 1949.
[2] Prace K om isji K lasyfikacji i N om enklatury Gleb, Podkom isja K lasyfikacji

i N om enklatury Gleb Leśnych. Praca zespołowa. 1949.
[3] W ykaz gleb do projektow anych m ap w  skali 1 :100 tys. 1950.
[4] W ykaz gleb do projektow anych map w  skali 1 : 100 tys. Wyd. II. Praca ze

społowa. 1950. ^
[5] W ykaz gleb do projektowanych map w  skali 1 :100 tys. Wyd. III. Praca ze

społowa. 1953.
[6] N ow e w ydanie klasyfikacji gleb leśnych. Praca zespołowa. 1957.
[7] Przyrodniczo-genetyczna klasyfikacja gleb Polski. Praca zespołowa. 1957.
[8] R egiony glebow o-przyrodnicze pow iatu Piaseczno woj. w arszaw skie. J. O s t r o w 

ski, S. C hwaścińska, N. Gąsiewicz. 1967.
[9] Genetyczna klasyfikacja gleb Polski. Praca zespołowa. 1959.

[10] Objaśnienia do system atyki gleb hydrom orficznych. U stalenia kryteriów  gleb  
hydrom orficznych. Praca zespołowa. 1963.

[11] Objaśnienia do projektu gleb hydrom orficznych, opracowanego przez Podko
m isję U stalenia K ryteriów  Gleb Hydrom orficznych. H. Uggla. 1963.

[12] Projekt norm atyw ów  opisu profilu glebow ego. Praca zespołowa. 1963.
[13] K lasyfikacja gleb leśnych — projekt. Praca zespołowa. 1966.
[14] System atyka gleb upraw nych — projekt. Praca zespołowa. 1967.
[15] System atyka gleb bagiennych — projekt. Praca zespołowa. 1967.
[16] M ateriały z sem inarium  regionizacji przyrodniczo-gleboznaw czej kraju, regio- 

nizacji rolnictw a i oceny środow iska geograficznego dla potrzeb rolnictwa. 
Praca zbiorowa. 1969.

[17] K lasyfikacja gleb leśnych. II opracowanie. Praca zespołowa. 1969.
[18] Projekt system atyki gleb Polski. Praca zespołowa. 1969.
[19] System atyka gleb Polski. Praca zespołowa. 1970.
[19a] G enetyczne podstaw y system u klasyfikacji gleb w  Polsce. Zebranie naukowe 

14-22.IX.1970 r. Scientific M eeting on Genesis and T ypology of Soils in Central 
Poland (w j. ang.). 1970.

[20] K onferencja terenow a pośw ięcona genezie i w łaściw ościom  bielic przybałty- 
ckich. Praca zespołowa. 1972.

[21] K lasyfikacja gleb leśnych. Wyd. II. Praca zespołowa. 1973.
[22] Jednostki w yróżnione na m apie św iata w  skali 1 : 5  m in  i na m apie gleb  

Europy w  skali 1 : 1 m in w g legendy FAO — F. Kuźnicki, P. Skłodow ski. 1972.
[22a] Przewodnik zjazdu naukowego pod hasłem : „Geneza gleb w ytw orzonych  

z utw orów  przekształconych peryglacjalnie na Niżu P olsk im ” — 20-26 VIII 
1973. 1973.
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[23] K lasyfikacja gleb leśnych. Wyd. III. Praca zespołowa. 1973.
124] N ow y am erykański system  klasyfikacji gleb. W Cieśla, W. D zięciołow ski, 

J. M arcinek. 1973.
[25] M ateriały ze zjazdu naukow ego w  1970 r. „Geneza i typologia gleb Polski

Środkow ej”. R eferaty uczestników  zagranicznych. 1973.
[26] M ateriały konferencji terenow ej pośw ięconej zasadom podziału gleb torfo-

w ych-m urszow ych. Biebrza, 11-12 X  72. 1973.
[26] E lem enty teorii diagnozy w  badaniach środow iska glebow o-przyrodniczego. 

J. Ostrowski. 1974.
[28] Studia m etodologiczne w  zakresie regionizacji w arunków  glebow o-przyrod- 

r.iczych. Praca zespołowa. 1974.
[29] M ateriały zjazdu naukow ego, zorganizow anego z okazji 100-letniej rocznicy  

urodzin Sław om ira M iklaszew skiego, pioniera gleboznaw stw a polskiego. 1974.
[30] Gleby W ogezów (St. Białousz). Cz. I „Oddziaływanie kationów  na procesy hu- 

m ifikacji”. Cz. II. Ph. Duchaufoure. 1975.
[31] Proces b ielicow ania. M ateriały na II krajow ą konferencję w  Toruniu, 4-5 maja

1976.
[31a] M ateriały na konferencję terenow ą pośw ięconą glebom  Słow ińskiego Parku  

N arodowego — Sm ołdzino-Łeba. 1975.
[32] M ateriały konferencji na tem at: „Zasady i kryteria podziału utw orów  m uło

w ych i nam ułow ych oraz kartografii gleb hydrom orficznych”. Poznań — D o
lina Obry, 15-16 X  75 (5 prac). 1976.

[33] Zasady zagospodarowania i urządzania glebow ych pow ierzchni w zorcow ych  
w  lasach państw ow ych. Z. Prusinkiew icz, S. Czapiewski, J. W ieczorek (w y
danie w spólne z N aczelnym  Zarządem L asów  Państw ow ych). 1977.

[34] System  inform atyczny o środow isku glebow ym  BIGLEB. Praca zespołowa.
1977. System  inform atyczny o środow isku glebow ym  BIGLEB w  jęz. angiel
skim. 1977. System  inform atyczny o środow isku glebow ym  BIGLEB w  jęz. 
rosyjskim . 1977.

[35]' Zastosowanie fotointerpretacji do w ykonyw ania map stosunków  w odnych gleb.
S. Białousz. 1978.

[36] K oncepcja i propozycja układu odniesienia przestrzennego inform acji dla sy 
stemu inform atycznego o środow isku glebow ym  BIGLEB (2 zeszyty). 1978.

[37] M ateriały z konferencji odbytej w  Toruniu w  dniach 29-30 m aja 1979 pt.: 
„Ściółka i próchnica gleb leśnych — akum ulacja, rozkład, w łaściw ości, k la 
syfikacja”. 1979.

[38] System  BIGLEB III etap
W zory i słow niki notow ania danych. Cz. I. 1979. 
w  jęz. angielskim  (V/38). 1980. 
w  jęz. rosyjskim  (V/38). 1980.

[39] Przewodnik konferencji terenow ej, W arszawa-K am pinos, 16-18 czerw ca 1980. 
.1980.

[40] M ateriały na zebranie K om isji V  PTG w  dniach 24-25 III 1980 w  Jabłonnie 
1980.

[41] Commentary to map „Soil and Clim atic Conditions of A griculture” Poland  
in the Scale of 1 :100 000. R. Truszkowska. 1981.

[41a}-M ateriały konferencji dyskusyjnej „Geologiczne podstaw y kartografii gleb  
rdzaw ych”, Szczecinek 12-13 X  1981. 1981.

[42] l l l- e m e  Colloque P edologie-T eledetection-Inform atique. Résum és des rapports. 
Praca zespołowa. 1981.

[43] Porównaw cza charakterystyka klasyfikacji gleb torfow ych. H. Okruszko,
H. Piaścik. 1981.

{44] Zm iany w  środow isku glebow ym  i w  składzie chem icznym  ig liw ia  borów  
sosnow ych w  zasięgu em isji E lektrow ni K ozienice. Praca zespołowa. 1984.
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Va. Podkom isja Gleb L eśnych

[1] Instrukcja dokum entacji sied liskow o-glebow ych dla glebow ych pow ierzchni 
w zorcowych. Cz. I. Tereny nizinne. Praca zespołowa. 1984.

[2] Instrukcja inw entaryzacji gleboznaw czej parków  narodow ych i rezerw atów . 
Praca zespołowa. 1984.

KOM ISJA TECHNOLOGII GLEBY (VI)

ZY G M U N T M AZUR

Działalność Komisji Technologii Gleby (VI) zaczęła się od 1961 r.,. 
kiedy to powołano do życia Komisję Erozji Gleb, działającą w składzie: 
przewodniczący — prof. В. D o b r z a ń s k i ,  członkowie: doc. Z. Chu- 
decki, prof. J. Krzyszowski, prof. W. Niewiadomski, dr A. Oświęcimski, 
prof. H. Uggla, prof. S. Ziemnicki.

W 1964 r. na miejsce Komisji Erozji Gleb powołano formalnie VI Ko
misję Technologii Gleby. Przewodniczył jej prof. В. D o b r z a ń s k i ,  
sekretarzem był doc. Z. Chudecki, a członkami: prof. prof.: M. Birecki, 
L. Królikowski, W. Niewiadomski, H. Uggla, S. Ziemnicki.

Komisja Technologii Gleby obejmowała trzy zespoły:
1) Erozji Gleb, któremu przewodniczył prof. В. Dobrzański; 2) Upra

wy Gleby, któremu przewodniczył prof. M. Birecki oraz 3) Zespół Gleb 
Antropogenicznych, któremu przewodniczył prof. T. Skawina.

W 1972 r. w miejsce Zespołu Gleb Antropogenicznych powołano Ze
spół Ochrony i Rekultywacji Gleb, a przewodnictwo powierzono prof.
В. Adamczykowi.

W 1976 r. nastąpiły dalsze zmiany personalne. Prof. В. Dobrzański 
zrezygnował z przewodnictwa Komisji i Zespołu Erozji Gleb, a prof. 
M. Birecki z kierownictwa Zespołem Uprawy Gleb. Na przewodniczące
go Komisji Technologii Gleby powołano prof. S. T r z e c k i e g o ,  który 
r ó w n o c z e ś n i e  miał kierować Zespołem Uprawy Gleby, natomiast p u f .
S. Ziemnickiemu powierzono kierowanie Zespołem Erozji Gleb. W 1979 r. 
po śmierci S. Ziemnickiego, przewodnictwo Zespołu Erozji Gleb powie
rzono prof. Z. Mazurowi. W 1981 r. zmarł prof. S. Trzecki, a przewod
niczącym Komisji Technologii Gleby został w 1983 r. prof. Z. M a z u r .

Działalność Komisji Technologii Gleby związana była tematycznie 
z działalnością zespołów. W ramach Zespołu Erozji Gleb w latach sie
demdziesiątych opracowano hasła z zakresu erozji do pięciojęzycznego 
słownika gleboznawczego. W dniach 2-4 czerwca 1977 r. zorganizowano 
konferencję terenową w Baranowie Sandomierskim nt.: „Zagospodaro
wanie gleb zniszczonych przez erozję i przemysł”. W czasie konferencji 
przedstawiono wyniki prób rekultywacji zwałów kopalni siarki w Pia
secznie oraz efekty zabezpieczeń wąwozów w Opoce Dużej i Gnieszowi- 
cach. Konferencji przewodniczył prof. S. Ziemnicki.
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W dniach 8-9 września 1978 r. odbyła się konferencja w Piwnicznej 
nt.: „Natężenie erozji gleb górskich na podstawie badań ruchu rumo
wiska”. W konferencji uwzględniono następujące zagadnienia: erozję 
wodną potoków górskich, transport rumowiska, oddziaływanie erozji brze
gowej na przyległe zbocza (osuwiska) oraz umacnianie potoków dla ogra
niczenia ruchu rumowiska. W trakcie konferencji terenowej przedsta
wiono osuwisko w miejscowości Czerniec-Borki i potok Czarna Woda, 
potok Wierchomla (dopływ Popradu) i potok Słomka (dopływ Dunajca). 
Konferencji przewodniczył prof. S. Ziemnicki.

W dniach 12-14 września 1984 r. odbyło się sympozjum w Puławach 
nt.: „Melioracje przeciwerozyjne podstawą racjonalnego użytkowania te
renów wyżynnych”. Organizatorem sympozjum były: Instytut Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz Zespół Erozji Gleb. 
W sympozjum uczestniczyło ponad 100 osób. Wygłoszono 5 referatów 
oraz przedstawiono 19 komunikatów. W ramach konferencji terenowej 
przedstawiono program zagospodarowania zlewni potoku Grodarza, me
lioracje przeciwerozyjne w Linowie, zagospodarowanie wąwozów w P ru
sach i Opoce Dużej oraz sadownicze zagospodarowanie terenów lessowych 
w PGR Olszanka.

W dniach 10-11 września 1986 r. zorganizowano sympozjum nauko
we z zakresu erozji gleb pod hasłem: „Racjonalna gospodarka ochroną 
potencjału produkcyjnego gleb Pomorza Zachodniego”. Organizatorem 
z ramienia Zespołu Erozji Gleb był prof. Z. Chudecki.

Członkowie Zespołu Erozji Gleb systematycznie opracowują do dru
ku bibliografię krajowej literatury erozyjnej ukazującej się od 1944 r. 
Duże zasługi w tym zakresie należy przypisać prof. S. Ziemnickiemu.

W ramach Zespołu opracowano i wydano w 1984 r. projekt słownika 
erozyjnego.

W latach osiemdziesiątych pod kierownictwem prof. С. Józefaciuka 
opracowano wspólnie z IUNG w Puławach mapę w skali 1 : 300 000 do
tyczącą zagrożenia erozją wodną gleb Polski.

Poza wymienioną działalnością, przewodniczący Zespołu prof. S. Zie
mnicki uczestniczył w wielu konferencjach zagranicznych poświęconych 
problemowi erozji gleb, m.in. w okresie od 25 lutego do 5 marca 1977 r. 
w Brukseli w posiedzeniu dotyczącym opracowania mapy erozji gleb 
Europy.

Zespół Uprawy Gleby swoją działalność skoncentrował na dwóch pro
blemach: 1) opracowanie i wydanie przez PTG ujednoliconej nomenkla
tury  dotyczącej uprawy roli, 2) przeprowadzenie badań i opracowanie 
metodyki oceny jakości uprawy roli. Należy podkreślić, że największe 
zasługi w działalności Zespołu położył prof. S. Trzecki.

Zespół Ochrony i Rekultywacji Gleb, działając pod przewodnictwem 
prof. В .Adamczyka, opracował w latach siedemdziesiątych ekspertyzę 
udatności nasadzeń drzew i krzewów na zwałach popiołu dymnicowego
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elektrowni: Adamów, Halemba i Konin. Równocześnie kontynuował dzia
łania nad opracowaniem wskaźników biologicznych degradacji glebr 
a także badania nad możliwościami zastosowania popiołów paleniskowych 
do nawożenia gleb i nad rekultywacją gleb zdegradowanych.

W ramach Zespołu Ochrony i Rekultywacji Gleb wykonano projekt 
podziału gleb zniekształconych przez człowieka oraz dokonano oceny sta
nu rekultywacji terenów pogórniczych w Polsce. Ponadto prof. В. Adam
czyk, jako kierownik Zespołu, brał czynny udział w kilku konferencjach 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Perspektywy dalszych prac Komisji Technologii Gleby będą zależały 
od aktywności poszczególnych zespołów. Można przewidywać m.in. or
ganizowanie sympozjów naukowych dotyczących problematyki reprezen
towanej przez Komisję, opracowanie metod badawczych z zakresu erozji 
gleb oraz ostateczne przygotowanie do druku słownika erozyjnego.

W ykaz prac K om isji Technologii G leby (VI)

1. Przewodnik konferencji terenow ej w  Baranowie Sandom ierskim . S. Ziem nicki 
(2-4 VI 1977). 1977

2. Przewodnik konferencji terenow ej na tem at: „Natężenie erozji gleb górskich na 
podstaw ie badań ruchu rum ow iska”, 8-9 w rześnia 1978, P iw niczna k. Krynicy. 
1978

3. M ateriały konferencji terenow ej na tem at j.w. 1978
4. M elioracje terenów  przyzbiornikowych. 1981
5. Sposoby w ykorzystania i m etody oceny jakości upraw y roli. Jan W. C hm iel

nicki, S. Trzecki. 1982
6. Słow nik erozyjny (projekt). Praca zespołowa. 1985

KOM ISJA MINERALOGII GLEB PTG (VII)

ST A N ISŁ A W  U Z IA K

1. Struktura organizacyjna i skład osobowy. Komisja Mineralogii 
Gleb (VII) została powołana na zebraniu Zarządu Głównego w dniu 8 XII 
1964 r. z dwoma zespołami: 1) Minerałów Pierwotnych i 2) Minerałów 
Ilastych.

Przewodniczącym Komisji został doc. dr Tomasz K o m o r n i c k i ,  
przewodniczącym Zespołu Minerałów Pierwotnych — dr Bolesław Adam
czyk (obaj z WSR w Krakowie), a Zespołu Minerałów Ilastych — doc. 
dr Stanisław Uziak (UMCS w Lublinie). W skład Komisji weszli: do ze
społu pierwszego — dr Eugenia Chlipalska (SGGW, Warszawa), do ze
społu drugiego — dr Anna Langier-Kuźniarowa (Instytut Geologii, War
szawa), mgr Tadeusz Wocławek (WSR w Olsztynie), mgr Tadeusz Cho
dak (WSR we Wrocławiu). W 1965 r. dokooptowani zostali dr Jan Ku- 
bisz i dr Leszek Stoch (obaj z AGH w Krakowie) oraz mgr Adam Bogda
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(WSR we Wrocławiu), a w 1966 r. — dr Marian Kępka (SGGW, War
szawa) i doc. dr Wojciech Cieśla (WSR w Poznaniu). Od 1979 r. bierze 
udział w pracach Komisji mgr Maria Wilgat (UMCS w Lublinie). W oma
wianym okresie ze składu komisji ubyli: doc. dr Jan Kubisz (wskutek 
tragicznej śmierci w 1972 r.) i dr Eugenia Chlipalska (zmarła w 1980 r.) 
oraz doc. dr Tadeusz Wocławek (wyjechał za granicę w 1985 r.).

W 1975 r. przewodnictwo Komisji powierzono prof. S. U z i а к o w i 
w związku z rezygnacją prof. T. Komornickiego.

Obecnie skład Komisji Mineralogii Gleb jest następujący: prof. Sta
nisław Uziak (UMCS w Lublinie) — przewodniczący Komisji i Zespołu 
Minerałów Ilastych, prof. Bolesław Adamczyk (AR w Krakowie), doc. 
Adam Bogda i doc. Tadeusz Chodak (obaj z AR we Wrocławiu), prof. 
Wojciech Cieśla (ATR w Bydgoszczy), prof. Marian Kępka (SGGW-AR, 
Warszawa), prof. Tomasz Komornicki (AR w Krakowie), prof. Anna 
Kuźniarowa (Instytut Geologiczny, Warszawa), prof. Leszek Stoch (AGH 
w Krakowie), dr Maria Wilgat (UMCS w Lublinie).

2. Tematyka badawcza, publikacje. Zespół Minerałów Pierwotnych 
zainicjował swoją działalność w 1965 r. Wobec niewielkiej na ogół zna
jomości mineralogii podjęto wśród członków PTG próbę zorganizowania 
kursu wprowadzającego w metodykę badania minerałów pierwotnych (spo
rządzanie preparatów oraz rozpoznawanie minerałów przy użyciu mikro
skopu polaryzacyjnego). Rozpisano ankietę do oddziałów PTG oraz za
kładów i pracowni gleboznawczych w całym kraju. Niestety, zgłoszeń nie 
było. W 1968 r. doc. B. Adamczyk wystąpił z propozycją rozpoczęcia ba
dań wybranych kompleksów litologiczno-glebowych pod względem mi
neralogicznym. W pierwszym etapie miało być ustalenie odpowiedniej 
metodyki, a w drugim — przystąpienie do właściwych badań (po uprzed
nim rozszerzeniu składu zespołu). Także ta inicjatywa nie znalazła chęt
nych do współpracy.

W tym stanie rzeczy Zespół Minerałów Pierwotnych postanowił za
wiesić na pewien czas swoją działalność. Tak więc od 1971 r. Komisja 
Mineralogii Gleby pracowała tylko w jednym zespole — Minerałów Ila
stych.

Zespół Minerałów Ilastych rozpoczął swoją pracę w 1965 r. Tematy
ka badań zespołu w latach 1965-1986 przedstawia się następująco: 1. 
Ujednolicenie metodyki wydzielania frakcji ilastej i przygotowania pró
bek do analiz (1965-1972). 2. Badania nad ilościowym oznaczaniem skła
du mineralnego frakcji ilastej gleb (1973-1983). 3. Badania minerałów 
ilastych w glebach lessowych Polski (1983-1985). 4. Opracowanie prostych 
metod półilościowego oznaczania składu minerałów ilastych w glebach 
(1986-1990).

12
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W yniki prac zespołu obrazuje poniższy w ykaz publikacji.

[1] A. Bogda, T. Chodak, W. Cieśla, M. Kępka, T. Kom ornicki, A. L angier-K uź-
niarowa, S. Uziak, T. W ocławek. W pływ metod w ydzielania frakcji koloidal
nej gleby i przygotow ania próbek na w ynik i analiz term icznych i rentgeno- 
graficznych. Prace K o m isji N aukow ych  PTG , Kom. Min. Gleb, Zespół Min. 
Ilastych (1). W arszawa 1973, s. 46.

[2] A. Bogda, T. Chodak, W. Cieśla, M. Kępka, T. Kom ornicki, A. Langier-K uź-
niarowa, S. Uziak, T. W ocławek. The influence of the M ethod of Colloidal
Fraction Separation of Soils and Sam ple Preparation on the Results of Ther
m al and X -R ay D iffraction A nalyses. Rocz. Glebozn., t. 25 s. 57-66. Dod. W ar
szaw a 1974 (na K ongres G leboznawczy w  M oskwie).

[3] W. Cieśla, M etody przygotow ania próbek i separacji frakcji ilastej. P race K o 
m is ji N aukow ych  P T G , 1976 VII/2, s. 10.

[4] W. Cieśla, J. Skowrońska. N iektóre m etody oznaczania kationow ej pojem ności 
sorpcyjnej frakcji ilastej gleb. Prace K o m isji N aukow ych  PTG , Kom. Min. 
Gleb, Zesp. Min. Ilastych, VII/3 1980, 12.

[5] L. Stoch, A. Gaweł, M. W ilgat. O kreślenie składu m ineralnego frakcji ilastej 
gleb m etodą dyfraktom etrii rentgenow skiej. Prace K o m isji N aukow ych  PTG  
1983, VII/4 s. 25.

[6] S. Uziak, A. Bogda, T. Chodak, W. Cieśla, T. Kom ornicki, L. Stoch, M. Wilgat. 
Clay M inerals of Selected Loess Soils. Rocz. G lebozn. 1987, t. 38, z. 3, s. 12 
(praca była prezentow ana w  czasie m iędzynarodowego Sym pozjum  Lessow ego  
w e w rześniu 1985 r. w  Lublinie).

3. Współpraca z innymi komisjami PTG i towarzystwami. Komisja 
Mineralogii nie podejmowała wspólnych tematów badawczych z innymi 
komisjami PTG. Poszczególni członkowie natomiast brali udział w pra
cach innych komisji (I, II i V). Zespół Minerałów Ilastych współpraco
wał z Polskim Towarzystwem Mineralogicznym, niektórzy członkowie 
nawet bardzo aktywnie. Uczestniczył też w następujących imprezach nau
kowych. 1. Konferencja na temat: „Minerały ilaste gleb”. Puławy (IUNG), 
1975. 2. I Krajowy Zjazd Sekcji Minerałów Ilastych. Polskie Towarzy
stwo Mineralogiczne. Bolesławiec 1977. II Ogólnopolska Konferencja Sek
cji Minerałów Ilastych. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. Kraków 
1983.

4. Ocena działalności. Odnosi się ona wyłącznie do Zespołu Minera
łów Ilastych. Tematyka realizowana dotychczas przez wymieniony Ze
spół, a także projektowana na dalsze lata, ma duże znaczenie naukowe. 
Dowodzi tego m.in. fakt, że jest ona przedmiotem badań w laboratoriach 
wielu krajów.

Uzyskane przez zespół wyniki — mimo stosunkowo skromnego i nie 
nowoczesnego wyposażenia naszych pracowni — są wartościowe.

Aktywność zespołu w ostatnich 5-6 latach nieco zmalała. Jest to prze
de wszystkim spowodowane obiektywnymi przyczynami. Wielu członków 
zespołu bowiem pełni odpowiedzialne funkcje w uczelniach (2 rektorów 
i 3 dziekanów na ogólną liczbę 10 osób) i nie mogło poświęcić tyle czasu, 
ile wymagałaby praca w Zespole.

5. Zamierzenia. Badania w najbliższych latach będą kontynuacją prac
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podanych w punkcie 2. Nie ulega jednak wątpliwości, że potrzebne będą 
działania organizacyjne, mianowicie: pozyskanie nowych członków do 
Komisji oraz reaktywowanie Zespołu Minerałów Pierwotnych. Będą 
również czynione starania o rozszerzenie współpracy z Polskim Towa
rzystwem Mineralogicznym, a także o nawiązanie współpracy z Komisją 
Chemii PTG i z Komisją VII Międzynarodowego Towarzystwa Glebo
znawczego.

KOM ISJA BIGLEB (VIII). BAN K  INFORMACJI O GLEBACH

R E G IN A  T R U SZK O W SK A  

W ST Ę P

W praktycznym wykorzystywaniu badań gleboznawczych w rolnic
twie, leśnictwie, planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska przy
rodniczego są obecnie coraz częściej stosowane metody informatyczne.

W Polsce w latach 1964-1974 do ewidencji gruntów, opisów profilów 
glebowych, wyników badań zasobności gleb oraz do tworzenia tzw. ban
ku danych o warunkach przyrodniczych naszego kraju zaczęto stosować 
elektroniczne maszyny cyfrowe (emc) [10, 23-30].

Głównym celem tych prac było zinwentaryzowanie rozproszonej do
kumentacji badań gleboznawczych, szczególnie kartograficznych. Milio
ny danych wymagały ujednolicenia i ustalenia ich wiarygodności przez 
analizy statystyczne. W tej tylko formie bowiem mogą one być udostęp
nione szerokiemu ogółowi użytkowników.

W Międzynarodowym Towarzystwie Gleboznawczym w 1974 r. po
wstała Grupa Robocza Systemów Informatycznych o Glebie, a w 1976 r. 
w Polskim Towarzystwie Gleboznawczym z inicjatywy prezesa tegoż 
Towarzystwa, prof. dr L. Królikowskiego, powołano Grupę Roboczą Sy
stemu Informatycznego o Środowisku Glebowym. Grupie tej przewodni
czył do roku 1982 prof, dr Stanisław K o w a l i ń s k i ,  a od 1983 r. do 
chwili obecnej przewodniczy doc. dr Regina T r u s z k o w s k a .

Wyniki prac badawczych, prowadzonych w wielu krajach przez gru
py robocze, były referowane na kolejnych kolokwiach w Holandii (1975), 
w Australii (1976), w Bułgarii (1977), w Polsce (1980-1981), we Francji 
(1981), w Norwegii (1983), a w 1986 roku w Republice Federalnej Nie
miec [13, 14, 16, 22, 23].

W roku 1985 przekształcono polską Grupę Roboczą w Komisję VIII, 
zajmującą się zastosowaniem informatyki w gleboznawstwie. Skład oso
bowy Komisji VIII w porządku alfabetycznym przedstawiał się nastę
pująco: S. Białousz, Z. Brogowski, R. Bulicz, I. Dechnik, B. Dobrzański, 
J. Gliński, M. Górny, A. Kabata-Pendias, H. Kern, P. Kowalik, S. Ko
waliński, A. Kowalkowski, L. Królikowski, W. Olszta, H. Okruszko,
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J. Ostrowski, M. Rejman, Z. Strzyszcz, E. Tomaszewski, R. Truszkow
ska, Z. Walczak, T. Witek, L. Wolszczak, S. Zawadzki, C. Żuławski.

Głównym przedmiotem prac Komisji jest ustalanie zasad organizacji 
systemu informatycznego o glebach i integrowanie go z systemami in
formatycznymi o pozostałych komponentach środowiska przyrodniczego. 
Prócz tego Komisja zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem i wyko
rzystaniem określonych elementów tych systemów.

Prowadzone prace mają wielostronny charakter, przy czym koncen
trują się na podstawowym celu, jakim jest działanie w Polsce systemu 
informatycznego o środowisku przyrodniczym i monitoringu gleb. Ten 
ostatni ma być zsynchronizowany z monitoringiem powietrza, wody, ro
ślin, zwierząt i żywności. Monitoring jest systemem obserwacji, kontroli, 
badań i oceny obecnego i przewidywanego stanu środowiska przyrodni
czego.

W ten sposób dotychczasowe osiągnięcia poszczególnych monitorin- 
gów: wody, powietrza atmosferycznego itp. oraz obserwacje i pomiary 
kontrolne gleb, roślin, zwierząt, żywności, a także wpływ zanieczyszczeń 
na poszczególne ekosystemy i na zdrowie ludności, będzie można ująć 
w krajowy system monitoringu. Oczywiście, badania i pomiary wymie
nionych elementów muszą być prowadzone według jednolitych metod 
w ustalonej sieci punktów, wyznaczonych na obszarze całego kraju 
w określonych jednostkach przestrzennych. Punkty te powinny repre
zentować dane warunki przyrodnicze i uwzględniać wszystkie strefy za
grożeń środowiska, przede wszystkim ze strony przemysłu, energetyki 
i komunikacji.

Uzyskiwane dane z tak prowadzonego monitoringu w stosunkowo nie
wielkiej liczbie punktów stanowią podstawę do modelowania procesów 
degradacji środowiska. Opracowane modele charakteryzują obszar całe
go kraju.

C H A R A K TER Y ST Y K A  SY STEM U  INFO R M ATY C ZN EG O  O GLEBACH  
OPRACO W ANEG O  W PTG

System informatyczny o glebach, w układzie współzależnym z pozo
stałymi komponentami środowiska przyrodniczego i z warunkami gospo
darczymi, nazwany został BIGLEB — Bank informacji o glebach [8, 41, 
48]. Jego zadaniem jest dostarczanie informacji zgodnie z potrzebami 
użytkowników tego systemu *.

Program prac BIGLEB ustalony na lata 1976-1990 jest częścią skła
dową planu prac Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i został uzgod
niony z Komitetem Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN. W programie 
tym uwzględniono przede wszystkim potrzeby ochrony gleb i całego śro-

1 Patrz K ow aiiński S., Truszkow ska R.: Soil inform ation system  (BIGLEB) 
in Poland in the period 1976-1980. Rocz. Glebozn. 1981 t. 32 z. 3 s. 237.



dowiska przyrodniczego. Jego zagrożenie w Polsce przedstawiono w licz
nych raportach opracowanych przez Radę Ochrony Środowiska i Ligę 
Ochrony Przyrody oraz w raporcie o chemicznych zagrożeniach środo
wiska (z lat 1982 i 1984).

Jak wynika z tych raportów i z prognozowanych zmian, w roku 2000 
procesy degradacji i zanieczyszczenia gleb i ich otoczenia staną się groź
ne zarówno dla produkcji rolnej, jak i leśnej i oczywiście wpłyną na po
gorszenie warunków życia i zdrowia ludności [42, 43].

Nie trzeba więc uzasadniać, jak bardzo dalszy rozwój społeczny i go
spodarczy wymaga profilaktycznej ochrony przyrody przed tzw. antro
popresją.

Dlatego też wszelkie decyzje gospodarcze już na etapie planowania 
muszą być poprzedzane analizą i oceną ich wpływu na środowisko przy
rodnicze i warunki społeczno-ekonomiczne. Do prowadznia takich analiz 
są niezbędne następujące informacje:

a) gdzie i kiedy ładunki zanieczyszczeń będą wprowadzone do śro
dowiska i z jakich źródeł,

b) jakie, gdzie i kiedy powstaną zmiany i straty w środowisku przy
rodniczym w wyniku realizacji określonych przedsięwzięć gospodarczych,

c) jakie i kiedy powstaną ekologiczne, społeczne i gospodarcze skut
ki spowodowane zmianami środowiska przyrodniczego,

d) jakie środki zaradcze należy zastosować w celu ograniczenia uje
mnego wpływu na środowisko projektowanych działań gospodarczych.

Wszystkie te informacje, które zawsze powinny poprzedzać decyzje 
gospodarcze, są możliwe do uzyskania tylko przez odpowiedni system in
formatyczny. Przy jego budowie należy wykorzystać zarówno dokumen
tacje dokonanych badań, jak i bieżące badania środowiska przyrodnicze
go. Te ostatnie muszą być ujęte w system naziemnego i zdalnego moni
toringu [1, 4, 5, 17, 32, 39].

Przedstawione w ogromnym skrócie warunki, które powinien speł
niać system informatyczny o środowisku przyrodniczym, wskazują, ja
kie są potrzeby i cele systemu BIGLEB i w jakich kierunkach należy 
go rozwijać. W szczególności zadaniem systemu BIGLEB jest dostarcza
nie informacji niezbędnych do prowadzenia profilaktycznej ochrony śro
dowiska glebowego przed nadmierną antropopresją.

Zadania te wynikają z obowiązującej Ustawy o ochronie środowiska, 
której § 5 stanowi, że „integralną częścią wszystkich przedsięwzięć go
spodarczych, a realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne 
są zadania i środki zapewniające skuteczną ochronę środowiska”.

Trzeba jednak podkreślić, że system BIGLEB jest również przydatny 
w prowadzeniu badań podstawowych, do których są potrzebne duże zbio
ry danych.

Cele, które ma spełniać system BIGLEB, są wielorakie. Dlatego zo
stał on podzielony na komplementarne podsystemy informatyczne, które
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Kartoteki tematyczne BIGLEB 
Thematical data files of BIGLEB1

Tabela 1

Lp.
No.

Symbol i data 
założenia 

Denotation and 
establishment date

Zakres danych 
Theme

Cel
Aim

Stan wdrożenia 
Extension state

Dysponent, wykonawcy, 
użytkownicy 

Disposer, executors, users

1 2 3 4 5 6

1 BKA-01
BIGLEB
1978

Lokalizacja i podstawowe 
cechy zbadanych odkrywek 
glenowych w latach 1960- 
1980

Informacje: gdzie, ile i ja
kie gleby występują w Pol 
see — wykorzystane do opra
cowania wydruków map 
w skali: 1 : 100 000

Zinwentaryzowane dane źród
łowe z obszaru województw: 
gdańskiego, elbląskiego, rze
szowskiego, warszawskiego, j  

opolskiego, włocławskiego, 
leszczyńskiego. Przykład 
wdrożenia danych z woj. gdań- j 
skiego

PTG
H. Kern z zespołem inspek
torów IUNG  

1 projekt: R. Truszkowska 
E. Mikielewicz 
Wojewódzkie Biuro Geodezji 

1 i służby rolne

2 BKA-20
BIGLEB
1979

Ewidencja charakterystycz
nych profilów glebowych 
z mapy glebowo-rolniczej

Analiza statystyczna szcze
gółowych cech gleb dla po
trzeb praktyki rolniczej

— zbiór danych na kartach 
80k
— zastosowanie standardo
wych programów statystycz
nych

IUNG  
! KAR-BIGLEB 

H. Kem
B. Pietras 
IUNG, PTG

3 BKA-05
BIGLEB
1980

Zawartość metali ciężkich 
w glebach miasta stołecz
nego Warszawy

Uzyskiwanie wydruków map 
w skali 1 : 100 000 o zaniesz- 
czeniach gleb metalami cięż
kimi — informacja do och
rony środowiska glebowego

Zbiór danych źródłowych na 
kartach 80k i programy do 
przetwarzania — GLEBY — 
na emc Odra 1305 (Cobol)

PTG
SGGW -  Z. Gleb. 
Dane: K. Czarnowskiej 
Programy: L. Wolszczak, 
E. Mikielewicz 
Służby miejskie

4 BKA-30
BIGLEB
1980

Wyniki analiz prób glebo
wych wykonywanych w la
boratorium PTG

Założenie ciągłej ewidencji 
wyników analiz gleb, wyko
nywanych w ramach eksper
tyz gleboznawczych

Projekt techniczny PTG Grupa Robocza 
BIGLEB 
R. Bulicz
Laboratorium PTG
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5 BKA-90
BIGLEB
1977-1980

Inwentaryzacja danych z do
kumentacji kartograficznej 
o środowisku przyrodniczym 
w skalach przeglądowych

Uzyskiwanie wydruków map 
w skali 1 : 500 000 o warun
kach przyrodniczych wg róż
nych kryteriów oceny zaso
bów środowiska przyrodni
czego Polski

Zinwentaryzowane dane (wg ' 
32730 pól znaczonych) na TM 
oraz programy przetwarzania 
GRAF na emc Odra 1305 
(Cobol) wdrożenie 1979

PTG i IG PAN  
R. Truszkowska 
R. Tokarski 
L. Wolszczak i inni.
Planiści i projektanci komisji 
planowania oraz różnych 
biur projektowych

6 BKA-95
BIGLEB
1981

Połączenie danych z BKA-90 
z danymi o zanieczyszcze
niach środowiska przyrod
niczego z istniejącej w Polsce 
dokumentacji z tego zakresu 
(mapy izolinii -f imisji za
nieczyszczeń z przemysłu)

Uzyskanie oceny, w jakim 
stopniu obszary o określo
nych walorach środowiska 
przyrodniczego są niszczone 
i degradowane przez emisję 
przemysłową, w ujęciu 
przestrzennym, wydruki map 
w skali 1 : 500 000

1981 — projekt techniczny
i próbne wdrożenie programu 
GRAF1 na emc Odra 1305 
(Cobol)
1982 — wdrożenie i wykorzy
stanie do oceny wpływu ener
getyki na środowisko przy
rodnicze — prognoza

PTG Grupa Robocza
BIGLEB
R. Truszkowska,
L. Wolszczak 
R. Tokarski
J. Wojciechowski i inni. 
Konstultacje : L. Królikowski, 
M. Rej man
Ośrodek Bad. Rozwojowy 
Gospodarki Paliwowo-Ener
getycznej

7 BKA-51
BIGLEB
1978-1982

Bank danych o jednostkach 
glebowych, wyróżnionych 
wg systematyki i klasyfikacji 
gleb obszaru Polski

Stworzenie bazy danych do 
weryfikacji zasad systema
tyki gleb Polski

1982 — projekt PTG
R. Truszkowska 
V Komisja Naukowa PTG

Uwrga: Szczegółowe informacje dotyczące Tabeli znajdują się w „Rocz. Glebozn”. 1981, 32, 3 s. 237.

Remark: A detailed information concerning the contents of the Table are to be found in ,,Soil Sc. Ann.” 1981, 32, 3 s. 237.
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mogą być autonomicznie wdrażane w różnych jednostkach organizacyj
nych, w ramach merytorycznej koordynacji z Grupą Roboczą BIGLEB 
w PTG.

Pierwsza grupa podsystemów zajmuje się informacjami o środowisku 
glebowym ekosystemów polnych KAR-BIGLEB, łąkowych KAZ-BIGLEB 
i leśnych KAL-BIGLEB (KA — kartografia).

Druga obejmuje wyniki badań podstawowych właściwości gleb: che
micznych CHEM-BIGLEB, fizycznych FIZ-BIGLB i biologicznych 
BIO-BIGLEB.

W trzeciej grupie zawierają się podsystemy: oceny potrzeb melio
racji i rekultywacji gleb MER-BIGLEB, oceny potrzeb nawadniania gleb 
łąkowych PROC-WOD-BIGLEB, prognozowania plonów PROD-BIGLEB 
oraz regionalizacji zasobów glebowych REG-BIGLEB.

Czwarta grupa obejmuje tworzenie tematycznych zbiorów danych 
z istniejącej dokumentacji badań gleb i innych komponentów środowiska 
przyrodniczego.

Każdy z tworzonych zbiorów danych oznaczany jest symbolem BKA 
(bazowe kartoteki) i cyframi 01 do 99 (tab. 1).

Specjalne miejsce wśród kartotek tematycznych zajmuje utworzona 
dla obszaru całego kraju i wykorzystywana od 1981 r. na potrzeby ochro
ny środowiska baza danych BKA-95. Jest to zbiór danych o środowisku 
przyrodniczym i czynnikach mu zagrażających, na podstawie którego do
starcza się informacje w formie komputerowych map w skali 1 : 500 000 
z komentarzami [31, 37, 40].

Łączność między podsystemami BIGLEB jest zachowana dzięki jed
nolitemu układowi odniesienia przestrzennego danych, tzw. pól znaczo
nych, oraz ustalonego słownika BIGLEB, zawierającego nazwy i kody 
informacji, którymi operuje system BIGLEB [23, 35].

Komplementarne podsystemy informatyczne BIGLEB są projektowa
ne pod kierunkiem jednego z członków Grupy Roboczej i są opracowy
wane i wdrażane w określonych jednostkach organizacyjnych.

S T A N  W D R O Ż EŃ  I PR A K T Y C ZN Y C H  Z A ST O SO W A Ń  SY ST E M U  B IG L E B

Projekty podsystemów BIGLEB wdrażane są w różnym stopniu. Pod
systemy gleb leśnych KAL-BIGLEB, gleb łąkowych KAZ-BIGLEB oraz 
biologicznych właściwości gleb BIO-BIGLEB są jeszcze opracowywane, 
ale dane z projektu KAL-BIGLEB zostały już wykorzystane w monito
ringu lasów oraz w Instrukcji dokumentacji siedliskowo-glebowej dla 
powierzchni wzorcowych [9].

Podsystemy fizycznych i chemicznych właściwości gleb FIZ-BIGLEB 
i CHEM-BIGLEB oraz podsystem procesów wodnych w glebach łąko
wych PROC-WOD-BIGLEB są jeszcze w fazie technicznych projektów
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i po opracowaniu instrukcji metodycznej będą wykorzystane w systemie 
monitoringu środowiska [39, 44].

Podsystemy prognozowania plonów PROD-BIGLEB, zbiór danych
0 lokalizacji zbadanych odkrywek glebowych BKA-01, oraz systemu in
formatycznego o glebach rolniczych KAR-BIGLEB są już po próbnych
1 przykładowych wdrożeniach [7].

Podsystem MER-BIGLEB jest włączony do systemu programowania 
melioracji gleb rolniczych PROMEL i jest eksploatowany przez BIPRO- 
MEL (Centralne Biuro Projektowania Melioracji) [11].

System BIGLEB dysponuje obecnie następującymi komputerowymi 
zbiorami danych:

— o glebach użytkowanych rolniczo — PROMEL, wykorzystywany 
obecnie do programowania melioracji gleb [11];

— o środowisku przyrodniczym i czynnikach mu zagrażających w ma
kroskali BKA-95, założony dla obszaru całego kraju i eksploatowany 
przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, szczególnie w planowaniu za
gospodarowania przestrzennego kraju i w ochronie zasobów przyrody 
[31,37, 40];

— dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego w skali 1 : 25 000, zało
żony w Polskim Towarzystwie Gleboznawczym; ten ostatni zbiór jest 
przykładem systemu informatycznego służącego ochronie środowiska 
przyrodniczego terenów specjalnie chronionych;

— zbiory danych o podstawowych właściwościach gleb opracowuje 
Zakład Agrofizyki PAN i IUNG.

Wymienione bazy danych wraz z oprogramowaniem są zlokalizowa
ne w centrach obliczeniowych. Pierwszy z nich znajduje się w ośrodku 
BIPROMEL, a następne w centrach obliczeniowych PAN.

Na podstawie bazy danych BKA-95 BIGLEB, jak też przy wykorzy
staniu metodyki jej wdrożenia, PTG w latach 1983-1985 opracowało „Sy
stem oceny wpływu energetyki na środowisko w makroskali SOWEP”, 
w ramach problemu PR-8-7 „kierunek ochrony środowiska” [45]. Sy
stem SOWEP dostarcza udokumentowanych informacji o zmianach śro
dowiska przyrodniczego oraz o ekologicznych, społecznych i gospodar
czych skutkach tych zmian wraz z wyceną ich wymiernych kosztów w go
spodarce rolnej i leśnej, które powstają pod wpływem realizacji progra
mu rozwoju energetyki w Polsce [15, 45].

Na podstawie przetworzonych informacji z bazy danych BKA-95 BI
GLEB i SOWEP w 1985 r. opracowano ostrzegawczą prognozę skutków 
zmian środowiska przyrodniczego w latach 1990 i 2000 [42, 43, 46]. Oce
nę przewidywanych zmian przedstawiono w formie komputerowych map 
w skali 1 : 500 000 i 1 : 1 000 000 z komentarzami. Straty te, według cen 
z roku 1983, będą wynosiły w roku 2000 około biliona zł rocznie.

Uzyskane rezultaty doświadczeń w systemie BIGLEB posłużyły do 
opracowania projektu analogicznego systemu informatycznego dla potrzeb
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ochrony środowiska glebowo-roślinnego. System ten, oznaczony symbo
lem BIGLEB-WO, opracowany został przez PTG na zlecenie Minister
stwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych według programu do 
roku 1988 [44].

Od 1984 r. w ramach Komisji VIII powołano Zespół Monitoringu 
Gleb, który bierze udział w opracowaniu monitoringu środowiska przy
rodniczego całego kraju [17, 32, 39]. Wyznaczenie stałej sieci pomiaro
wej, ujednolicenie metodyki badań i obserwacji gleb i roślin w powią
zaniu z pomiarami zanieczyszczeń powietrza, wody i roślin były przed
miotem sympozjum naukowego w Jabłonnie w dniach 8-11 grudnia 
1986 r. Sympozjum to zorganizowało Polskie Towarzystwo Gleboznaw
cze, Sekcja Gleboznawstwa Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej 
PAN oraz Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska [48].

Zasady funkcjonowania systemu BIGLEB referowano na licznych 
sympozjach i seminariach [18-22, 47, 48].

Przeprowadzone dyskusje wykazały pełną przydatność systemu BI
GLEB oraz celowość jego dalszej rozbudowy. Obszerne informacje o sy
stemie BIGLEB są opublikowane w wydawnictwach Polskiej Akademii 
Nauk i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego [2, 6-9, 11, 12, 15, 21, 
22, 31, 33, 41, 46, 47].

Reasumując, trzeba stwierdzić, że system BIGLEB jest pierwszym 
w Polsce systemem informatycznym, w którym problematyka środowi
ska przyrodniczego została zintegrowana z gospodarczym wykorzysta
niem zasobów przyrody i czynnikami ich zagrożeń. Metodyka i technika 
opracowania systemu BIGLEB jest oryginalnym osiągnięciem jego auto
rów i stanowi cenny wkład w zakresie projektowania i praktycznego 
wdrażania tego typu systemów informatycznych. Z tych też względów 
system BIGLEB ma szanse stać się wiodącym układem w organizacji 
ogólnego monitoringu środowiska przyrodniczego.

W N IO SK I DO T Y CZĄ C E GŁÓ W NYCH  K IER U N K Ó W  RO ZW O JU SY STEM U  B IG L E B  
O RAZ W A R U N K Ó W  O R G A N IZ A C Y JN Y C H  JEGO FU N K C JO N O W A N IA

1. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że należy w bieżących 
pracach systemu BIGLEB uwzględnić następujące kierunki:

a) gromadzenie danych o podstawowych właściwościach środowiska 
glebowego przy równoczesnej standaryzacji metodyki badań gleboznaw
czych w kooperacji z instytutam i gleboznawstwa wyższych uczelni i re
sortowymi;

b) rozwijanie systemu monitoringu gleb i roślin w kooperacji z Pań
stwową Inspekcją Ochrony Środowiska;

c) eksploatacja bazy danych BKA-95 BIGLEB w makroskali i uzu
pełnianie jej nowymi danymi, szczególnie z teledetekcji satelitarnej;
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d) organizacja bazy danych w skali szczegółowej (BIGLEB-WO) na 
potrzeby Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych,

e) wprowadzanie systemów informatycznych gospodarki rolnej i leś
nej glebami w dostosowaniu do potrzeb resortu rolnictwa, leśnictwa i go
spodarki żywnościowej;

f) unowocześnianie oprogramowania i technik informatycznych prze
twarzania danych systemu BIGLEB i form informacji dostarczanych użyt
kownikom systemu BIGLEB.

2. Kierunki rozwoju systemu BIGLEB powinny być ujęte w jednym 
problemie badawczo-wdrożeniowym, koordynowanym przez Wydział Nauk 
Rolniczych i Leśnych Polskiej Akademii Nauk (1986-1996). W proble
mie tym powinny być uwzględnione następujące grupy tematyczne:

a) zastosowanie teledetekcji do obserwacji i oceny przestrzennych 
zmian jakościowych i ilościowych zachodzących w środowisku przyrod
niczym, szczególnie gleb i roślin,

b) ujednolicenie i standaryzacja metod pomiarowych gleb i roślin,
c) bioindykacja środowiska glebowego,
d) modelowanie stanów procesu degradacji danych jednostek glebo

wych w określonych strefach zagrożeń środowiska,
e) metody i techniki programowania przetwarzania danych w syste

mie BIGLEB.
3. Kierunki rozwoju BIGLEB powinny również spowodować zmianę 

wewnętrznej struktury  systemu, polegającą na integracji komplemen
tarnych podsystemów BIGLEB.

4. System BIGLEB powinien uzyskać status formalno-prawnej orga
nizacji, która, wraz z monitoringiem środowiska przyrodniczego, służy
łaby do rozwiązywania problemów gospodarczych i ochrony środowiska.

Wykaz prac VIII Komisji opublikowanych w Pracach Komisji Nau
kowych PTG

[1] System  inform atyczny o środow isku glebow ym  BIGLEB. Praca zespołow a  
(V/34). 1977.
System  inform atyczny o środow isku glebow ym  BIGLEB w  jęz. angielskim .
1978.
System  inform atyczny o środow isku glebow ym  BIGLEB w  jęz. rosyjskim .
1978.

[2] K oncepcja i propozycja układu odniesienia przestrzennego inform acji dla sy 
stem u inform atycznego o środow isku glebow ym  BIGLEB. V/36, 1978.

[3] System  BIGLEB III etap. Wzory i słow niki notow ania danych. V/38, 1979.
[4] Wzory i słow nik  notow ania danych w  jęz. rosyjskim , w  jęz. angielskim . V/38.

1980.
Sesja  naukowa, Jabłonna, 7-9 IX  1980. „Zastosowanie system ów  inform atycz
nych o  środow isku glebow ym  d la  potrzeb gospodarki”. Praca zespołow a. 1981. 

[4a] The soil inform ation system  BIGLEB. R. Truszkowska. 1981.
[5] System  m onitoringu gleb. R. Truszkowska. 1984.
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[6] Baza danych BKA-95 BIGLEB. R. Truszkowska, M. M ańkowski. 1984.
[7] Prognozowanie zagrożeń środow iska glebow ego. M. Rejm an-C zajkow ska, 

R. Truszkowska, J. W ojciechowski, L. W olszczak. 1984.
[8] Prognoza skutków  zm ian środow iska przyrodniczego w roku 2000. R. Trusz

kowska i in. 1986.
[9] Data base of the BKA-95 BIGLEB system  and its utilisation for evaluation  

of states of natural environm ent. R. Truszkowska. 1986.
[10] BIGLEB-W O W ojewódzki bank inform acji o środow isku glebow o-roślinnym  

i czynnikach mu zagrażających. R. T ruszkow ska i in. 1986. 
f i l ]  System  oceny w pływ u energetyki na środowisko przyrodnicze SOWEP. R. Tru

szkowska, M. Rejm an-C zajkow ska. 1986.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОСТИЖЕНИЯ НАУЧНЫХ к о м и с с и й  п о л ь с к о г о  
ОБЩЕСТВА ПОЧВОВЕДОВ ДО 1987 Г.

Р езю м е

Комиссия физики (I) проводит исследования в очень широком масштабе. Она разраба
тывает следующие вопросы: исследования по структуре почвы, а также воздушно-водному 
режиму почв и их термическим свойствам.

По этим вопросам члены Комиссии в течение последних 40 лет опубликовали 30 науч
ных работ, а 12 дальнейших работ подготавливается к печати. Эти публикации печатались 
в основном в Ежегоднике почвоведения (,,Rocznik i Gleboznawcze”) и в Работах Комиссии 
физики (,,Prace Komisji Fizyki”). Комиссия занимается также производством научно-иссле
довательской аппаратуры при сотрудничестве с Институтом агрофизики Польской академии 
наук в Люблине. Это очень полезная деятельность, особенно учитывая валютные затрудне
ния.
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Первым председателем Комиссии был проф. Люциан К руликовски, а следовательно 
проф. Збигнев П русинкевич. В настоящее время председателем Комиссии является доц. 
докт. хабил. Рышард Вальчак.

Комиссия химии почв (II) состоит из четырех секций: 1) химии почв — председатель доц* 
докт. хабил. Юзеф Ставински, 2) органического вещества почвы — председатель доц. докт. 
хабил. Петр Склодовски, 3) химического анализа — председатель доц. докт. хабил. Анджей 
Сапек, 4) химического состава почв — вакантная должность.

Комиссия занимается развитием, унификацией и популяризацией методов исследова
ния почвы, особенно химического анализа почвы. Большое внимание уделяется популяриза
ции среди молодых научных работников новых методов инструментального анализа. Ко
миссия была главным или совместным организатором более 20-ти семинаров, в основном, 
по развитию метода химического анализа в сельском хозяйстве и охране среды, а также по 
изменениям химического состава почвы. Комиссия опубликовала 14 работ, в основном, 
по методам химического или физико-химического анализа почвы.

Первым председателем Комиссии был проф. докт. хабил. Стефан Ливски. Под его 
руководством в 1966 г. была издана первая работа Комиссии по методам определения до
ступных микроэлементов в почвах. Эта работа имела большое значение для развития в Поль
ше исследований по микроэлементам в почве и в системе почва — растение.

В настоящее время председателем Комиссии является доц. докт. хабил. Анджей Сапек.

Комиссия биологии почв (III) была создана в 1965 г. Ее первым председателем была особенно 
заслуженная проф. докт. Юлия Г ол эм бевск а . Комиссия состоит из двух секци: 1) микро
биологии почвы и 2) зоологии почвы.

Секция микробиологии организует ежегодно конференции, которые дают возможность 
осуществления тесных связей всех почвенных микробиологов в Польше и ознакомление их 
с актуально проводимыми исследованиями.

Секция зоологии почвы организует конференции раз на несколько лет, а подробный план 
по сотрудничеству разрабатывает на ежегодных встречах. Это сотрудничество основано на 
ведению методических исследований в таких областях зоологии почвы, в которых существу
ют особенно заметные недостатки. Результаты этих работ докладываются на собраниях 
Секции, а в дальнейшим печатаются в Работах научных комиссий Польского общества поч
воведов („Prace Komisji Naukowych PTG”). В общем опубликовано более 100 работ и инструк
ций. Итогом этой многолетней деятельности является методический синтез по биологии 
почвы, изданный в 4-х томах. Том I Методы применяемые в зоологии почвы („Metody sto
sowane w zoologii gleby”) под редакцией М. Гурнего и Л. Грима был издан Польским науч
ным издательством PWN в 1981 г., том II под редакцией М. Гурнего и К. Каспшака печа
тается в выпуске Работы научных комиссий Польского общества почвоведов (,,Prace Komisji 
Naukowych PTG”), том III Методы оценки метаболизма почвенных животных („Metody 
oceny metabolizmu zwierząt”) под редакцией Р. Клековского и том IV Методы применяемые 
в микробиологии почвы (,,Metody stosowane w mikrobiologii gleby”) под редакций Л. Бадуры 
подготавливается к печати. Уже был подписан договор между голландским издательством 
Elsevier и Польским научным издательством на общее издание всех томов на английском 
языке. В настоящее время переводится I том.

Достижением Комиссии биологии почв является организация симпозиума микробио
логов и зоологов почв совместно со специалистами других областей почвоведения и эколо
гов. Целью этих встреч является оценка почвы в общем, как экологической системы и части 
экосистемы.

Председателем Комиссии является доц. докт. Мечислав Гурны.

Комиссия плодородия почв и питания растений (IV) начала работу в конце 1964 г. Ее 
первым председателем был проф. докт. Тадеуш Литы нски. Спустя некоторое время ра
ботало уже 5 секций, а именно: известкования почвы, магния, органического вещества, био
цидов и питания растений микроэлементами. Секция известкования опубликовала резуль
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таты своих исследований в Работах научных комиссии („Prace Komisji Naukowych") в 1977 
и 1986 гг. Результаты исследований Секции магния были представлены на местных кон
ференциях и на Международной конференции в Институте калия в Будапеште, а также па 
II Симпозиум по магнию организованном в 1972 г. в Быдгоще. Секция органического веще
ства занималась разработкой методов определения количества послеуборочных остатков, 
оставленных в почве, а также определением усвояемых форм азота и органического угле
рода в почве. Итогом этих работ была обширная публикация изданная Щецинском науч
ным обществом в 1979 г. и публикация з выпуске Научные работы Высшей сельскохозяйствен
но-педагогической академии в Седльцах („Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedago
gicznej w Siedlcach, 1982). Секция биоцидов занималась интенсивной деятельностью в форме 
докладов и дискуссии. В Секции питания растений микроэлементами проводилось большое 
количество опытных работ, в основном по вопросу меди в почвах и растениях. Результаты 
этих исследований были напечатаны в Работах научных комиссий общества („Prace Komi
sji Naukowych Towarzystwa”) в 1975, 1983 и 1984 гг. В 1985 и 1987 гг. опубликовано несколько 
работ по предельным величинам в области микроэлементов. В общем Секция до 1987 г. 
опубликовала 29 работ. В настоящее время в пределах Комиссии IV работают 2 секции, 
а именно: известкования и питания растений микроэлементами. В перспективе Комиссия 
планирует создание трех новых секций, таких как: оценка пригодности отпадов для удобри
тельных целей, определение баланса органического вещества почвы, а также потребности 
в удобрении луговых и пастбищных угодий.

Председателем Комиссии является проф. докт. хабил. Эугениуш Горлях.

Комиссия генезиса, классификации и картографии почв (V) была создана в 1938 г. Ее 
председателем был проф. Славомир М иклаш евски. Многолетние исследования профессора, 
законченные издательством в 1930 г. работы Почвы Польши („Gleby Polski”), а также дру
гих ведущих почвоведов, проводимые уже перед первой мировой войной, оказали большое 
влияние на исследования по классификации почв после войны. Важным достижением Коми
ссии V является разработка бонитационной классификации пахотных угодий, лугов, паст
бищ и лесных почв. Целью этих работ было стремление к унификации классификации и но
менклатуры почв на природных основах, учитывая также генезис и эволюцию почв, а также 
их эксплуатационную пригодность. На этих основах в 1956 г. была издана Природно-гене
тическая классификация почв Польши („Przyrodniczo-genetyczna klasyfikacja gleb polskich”) 
с особым учетом культурных почв для карт в масштабе 1 : 10000 и 1 : 5000. В 1959 г. было 
опубликованное второе дополнительное издание этой работы Генетическая классификация 
почв Польши (,,Genetyczna klasyfikacja gleb Polski”). В 1959 г. была принята Комиссией новая 
систематика почв Польши, которая является результатом многолетних исследований прово
димых в разных секциях. Необходимо отметить, что разработанная систематика почв Поль
ши является естественной классификацией, в которой учтено так генезис, как и эволюцию 
почв, а также их морфологические признаки и физико-химические свойства. Она является 
большим достижением Комиссии и основой для дальнейших работ по направлению более 
подробного изображения почвообразовательных процессов. В 1987 г. готовится второе 
издание этой систематики, которое представит в более широком масштабе классификацию 
и свойства лесных почв, а более подробно характеристику и классификацию гидрогенических 
почв. Комиссия подготовила реестры почв для карт в масштабе 1 : 1000 000, 1 : 300 000 и 1 : 
100 000. Карту под редакцией Е. Томашевского издано в 1948 г. в масштабе 1 : 1000 000, а под 
редакцией А. Мусеровича в масштабе 1 : 300 000, в 1960 г. В 1986 г. благодаря усилиям проф. 
Л. Круликозского и под его редакцией был издан цветной Альбом почв Польши („Album 
Gleb Polski” ) — результат многолетних работ многих почвоведов.

Большую роль в работе Комиссии сыграли территориальные съезды и совещания чле
нов Комиссии. Такие съезды были организованы раз на несколько лет. Почти вся тематика 
исследований Комиссии разрабатывалась на соответственных территориальных совещаниях, 
а именно по: угольным отвалам в Силезии, ископаемым и реликтовым почвам, рендзинам, 
песчаным почвам и прибалтийским подзолистым почвам. Интенсивные работы проводят
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образованные в последнее время подкомиссии. Итак — подкомиссия лесных почв работает 
по систематике лесных почв, а также по освоению образцовых площадок в государственных 
лесах. Подкомиссия луговых и пастбищных угодий разработала систему классификации 
органического вещества в луговых и лесных биотопах. Группа членов Комиссии представила 
трактат о новой американской системе классификации почв. Много усилий проводится по 
корреляции карты почв Европы (разработанной FAO) с классификацией обязывающей в Поль
ше. По этому вопросу было организовано несколько совещаний с участием зарубежных 
почвоведов, так за границей, как и в Польше. Необходимо также отметить работы связан
ные с теледедекцией и информатикой.

Председателем Комиссии является проф. докт. Францяшек Кузницки.

Комиссия технологии почв (VI) начала работу в 1961 г. под названием Комиссия эрозии 
почв. Ее председателем был проф. докт. Богдан Д обж ански . В 1964 г. в пределах Комиссии 
были созданы 3 секции: 1) эрозии почв, 2) агротехники и 3) антропогенических почв. С этого 
времени Комиссия называется — Комиссией технологии почв. В 1977, 1978, 1986 гг. Комиссия 
организовала научные конференции, на которых демонстрировались различные способы 
предотвращения эрозии в разных местностях.

К достижениям Комиссии VI необходимо отнести разработку совместно с Институтом 
агротехники, удобрения и почвоведения в Пулавах карты почв Польши, подверженных 
опасности водной эрозии, в масштабе 1 : 300 000, под руководством проф. Ч. Юзефацюка. 
Необходимо также отметить работы направленные на издание Эрозионного словаря.

Секция агротехники разработала номенклатуру по агротехнике почвы и опубликовала 
ее в Работах Комиссии (,,Prace Komisji”).

Секция охраны и рекультивации сделала экспертизу по лесонасаждению отвалов ды
мового пепела.электростанции Адамув, Галемба и Конин.

Председателем VI Комиссии в настоящее время является проф. докт. хабил. Зигмунт* 
М азур.

Комиссия минералогии (VII) занималась методикой исследования илистых минералов. 
Она опубликовала 6 печатных работ. Комиссия работает по двум направлениям, а именно 
по: 1) научному-продолжение методических исследований, 2) организационному — возоб
новление деятельности Секции первичных минералов и привлечение новых и молодых чле
нов.

Председателем Комиссии является проф. докт. Станислава Узяк.
Деятельность Комиссии (VIII) BIGLEB {Банк информации о почвах), которой председа

телем от 1974 г. был проф. докт. Станислав К овалински, а от 1983 г. является доц. докт. 
Регина Труш ковска, охватывает следующие проблемы:
1) проект и методы внедрения информационной системы в почвенной среде — BIGLEB — 
в Польше (1974-1980 гг.),
2) концепция внедрения и эксплуатации Польским обществом почвоведов первой в Польше 
компьютерной ,,базы данных” о естественной среде территории Польши (1981-1987 гг.),
3) система оценки влияния энергетики на среду — SOWEP (1983-1985 г.)
4) прогноз подвержения опасности естественной среды в 2000 г.,
5) проект системы мониторинга почв и растений (1985-1987 гг.).

Результаты проводимых в Комиссии VIII работ представлено на 5-ти местных и 2-х 
зарубежных конференциях, а также в нескольких публикациях.

Кроме того работы Комиссии VIII были отличены наградами Комитета сельскохозяй
ственных и лесных наук Польской академии наук (1983 г) и Координационной комиссии 
хозяйственной деятельности общественных организаций (1985 г.).
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ACTIVITY ANT» ACHIEVEMENTS OF SCIENTIFIC COMMITTEES 
OF THE POLISH SOCIETY OF SOIL SCIENCE TILL 1987

S u m m a r y

Eight specialistic com m ittees have been created w ithin the Polish Society of 
Soil Science. Their activities are as presented below:

The C om m ittee  of P hysics  (I) is engaged in a w ide range of research. Some 
of its subjects are: investigation of the structure of soil m aterial, air and w ater  
relations of soils and their therm al properties.

The Com m ittee mem bers have elaborated thirty papers m forty years, con
cerning those subjects, and tw elve further papers are being prepared for press. 
They w ere m ainly published in the Soil Science Annual and the W orks of th e  
C om m ittee  of Physics. The Com m ittee is also engaged in the production of re
search apparatus w ith the support of the Institute of A grophysics, Polish A cadem y  
of Sciences, Lublin. It is a most useful a c t iv i t y  considering forcign-currency dif
ficu lties.

The first chairm an of the Com m ittee was Prof. Lucjan K r ó l i k o w s k i ,  then  
Prof. Zbigniew  P r u s i n k i e w i c z ,  at the present mom ent its work is directed  
by A ssistant Prof. Dr Ryszard W a l c z a k .

The C om m ittee of Soil C h em istry  (II). Four groups work or worked w ith in  
the Committee:

— the group of soil physics and chem istry — chairman: Assist. Prof. Dr Józef 
Sław iński,

— the group of soil organic m atter — chairman: Assist. Prof. Dr Piotr Skło
dowski,

— the group of chemical analysis — chairman: Assist. Prof. Dr Andrzej Sapek,
— the group of soil chem ical com position — chairman, post vacant.
The Com m ittee is working on the developm ent, standarizatioh and propa

gation of methods of soil chem ical investigations, particularly in the chem ical ana
lysis of the soil. Great attention is paid to the propagation of new  m ethods of 
instrum ental analysis among young scientific workers. The C om m ittee has orga
nized or co-organized over tw enty sem inars concerning m ainly developm ent of 
methods of chem ical analysis in agriculture and. environm ent preservation as w ell 
as changes of the soil chem ical composition. The Com m ittee has published forteen  
papers dealing m ainly w ith methods of chem ical or physico-chem ical analysis of 
soil.

The first chairm an of the Com m ittee was Prof. Stefan L i w s k i  w ho edited, 
in 1966, the first work of the Com m ittee concerning the m ethods of determ ination  
of available m icroelem ents in soils. This work was a m ajor contribution to the 
developm ent, in Poland,, of investigations on m icroelem ents in the soil and in the  
soil-p lant system.

The present president of the C om m ittee is assist, prof. dr Andrzej S a p e k .

The C om m ittee  of Soil B iology  (III) was created in 1965. Its first particularly  
m eritorius president was Prof. Dr Julia G o ł ę b i o w s k a .  The C om m ittee con
sists of tw o groups: of Soil M icrobiology and of Soil Zoology. Every year the group  
of m icrobiology organizes sym posia w hich afford possibilities for close contacts o£ 
all soil m icrobiologists in Poland and for inform ation on current research.

The group of Soil Zoology organizes sym posia every few  years, w h ile  at their  
annual m eetings they elaborate precise plans of cooperation. This consists in  m e
thodical investigations of those problem s of so il zoology the study of w hich  is fe lt  
to have been particularly insufficient. Such papers are delivered the group m eetings,
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then, published in the Works of the Scientific Com m ittees of the Polish Society of 
Soil Science. Over a hundred papers and instructions have been printed in that 
publication. The result of this long-lasting scientific work is a 4-volum e m etho
dical synthesis of soil biology. Volume 1 M ethods used in  soil zoology  edited by 
M. Górny and L. Grüm appeared in Polish Scientific Publishers (PWN), 1981. Vo
lum e 2 edited by M. Górny and K. Kasprzak was printed in the W orks of the
Scien tific  C om m ittees  of the Polish Society  of Soil Science  (see list of publications) 
Volume III E valuation  m ethods of m etabolism  of soil anim als edited by R. K le- 
kow ski and Volum e IV M ethods used in soil m icrobiology  edited by L. Badura, 
are being prepared. According to a recent contract betw een the Dutch publisher 
E lsevier and PWN all the four volum es are be edited together in English.

The Committee of Soil Biology organizes joint sym posia of soil m icrobiolo
gists and zoologists w ith  other specialists in soil science and w ith ecologists. Such  
m eetings aim at finding the best w ay of evaluation of the soil as a whole, as an 
ecologic system  and a part of the ecosystem

The work of the Com m ittee is directed b y  A ssistant Prof. Dr M ieczysław
G ó r n y .

The C om m ittee  of Soil F ertility  and Plant N utrition  -'IV) started its work in
1964. Its first chairm an was Prof Dr Tadeusz L i t y ń s k i .  A fter a few  years 
there w ere 5 groups: of soil lim ing, of magnesium, of organic matter, of biocides 
and of plant nutrition with m icroelem ents. The soil lim ing group published the 
results of its investigations in 1977 and 1986 (W orks of S cien tific C om m unittees, 
IV/2 and No 98, IV/7). The results of work of the magnesium group were reported  
at national conferences and at the International Congress of the Potassium  In 
stitute in Budapest as w ell as at the second m agnesium  sym posium  held in B yd
goszcz in 1972. The group of organic m atter worked on methods of quantitative d e
term ination of post-harvest residues in the soil, dp the determ ination of available 
form s of nitrogen and on the determ ination of organic carbon in the soil. The 
result of those investigations was a c o m p r e h e n s i v e  report in the Publication* of 
the Szczecin Scientific Society in 1979 and another une in the Annals of the A gri
cultural and Pedagogical College in Siedlce in 1982 The group of biocides developed  
an intensive activity in discussions and reports In the group of plant nutrition  
w ith  m icroelem ents much experim ental work has been done. The main stress was 
laid on the problem of copper in soils and plants. The results were piblished in 
the W orks of Scien tific  C om m ittees  of the Society (IV/1, 1975 IV/9, 1983; IV/4 and 
IV/5, 1984). In 1985 nearly tw enty papers w ere published concerning lim it numbers 
of m icroelem ents (No 93 IV/6; IV/8 in 1987). In total, the group has published
29 papers.

At present the Com m ittee (IV) consists of two groups: of determ ination and 
of plant nutrition w ith m icroelem ents. The creation of three new groups is plan
ned: of estim ation of fertilizing utility  of w astes, of determ ination of the organic 
m atter balance in  soil and of estim ation fertilizing needs of grasslands.

The chairm an of the Com m ittee if Prof. Dr h. Eugeniusz G o r l a c h .

The C om m ittee  of Soil G enesis, C lassification  and C artography  (V) w as crea
ted  in  1938. Its chairm an w as Prof. Sław om ir M i k l a s z e w s k i .  His m any years* 
field- investigation^  crowned w ith  his work Poland's Soils , as w ell as the research  
of other 'em inent, pedologists, carried on as early as before the World War I, 
greatly influenced the post-w ar work on soil classification.

A n im portant achievem ent of Com m ittee (V) is the classification of arable, 
grassland and forest soils according, to their usable value. Stress w as laid on the 
uniform ity in  system atics and nom enclature of soils based on natural cryteria  
w ith  consideration of their genesis, evolution and usable value. A N atural and G e-
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netic C lassification of Poland's Soils was published on those assum ptions in 1956, 
w ith particular consideration of arable soils in maps 1 : 10  000 and 1 : 5000. A second, 
supplem ented edition entitled  G enetic C lassification of Poland's Soils appeared in  
1959. In 1959 the Com m ittee adopted new system atics of Poland’s soil as the result 
of many years’ studies carried out in various groups. It should be em phasized that 
this system atics of Poland’s soils is a natural classification w here both the origin  
and evolution of soils and their morphologic features and physico-chem ical pro
perties have been taken into considération. It is an im portant achievem ent of the  
C om m ittee and a basis for further work aim ing at a more precise presentation  
of soil-form ing processes. At present (1987) a second edition of this system atics 
is being prepared, w ith more broadly treated classification and features of forest 
soils and m ore details on the character and classification of hydrogenic soils. The 
Com m ittee has prepared lists of soils for maps in  the scale 1 : 1000 000, 1 : 300 000 
and 1 : 100 000. A map in the scale of 1 : 1000 000 was edited by J. Tom aszew ski 
in 1948 and one of 1 : 300 000 — by À. M usierowicz in 1960. Owing to Prof. L. Kró
lik ow sk ie  persistent endeavours and edited by him there appeared, in 1986, a co
lour A lbum  of Polish Soils as the result of m any years’ work of m any pedologists.

Conferences and field consultations of the Com m ittee mem bers played an
im portant part in their work. Conferences w ere held every few  years.. Most pro
blem s investigated by the Com m ittee were reflected in respective field  consulta
tions discussing such questions as: m ine dumps in  Silesia, fossil and relict soils, 
rendzinas, sandy soils, Baltic podsols. Sub-com m ittees: of forest soils and of grass
land, created recently, work hard: the form er — on the system atics of forest soils 
and on principles of model cultures in the state’s forests; the latter has w orked out 
criteria for the classification of organic form ations in m eadow  and forest biotypes. 
A group of members has presented the new  A m erican system  of soil classification. 
M any efforts are devoted to correlate: the map of European soils, worked out 
by FAO w ith  the classification used in  Poland. Several conferences w ith  foreign  
pedologists held both in Poland and abroad discussed the problem. Other works 
are connected w ith  teledetection  and computerization.

The chairm an of the C om m ittee is Prof. Franciszek K u ż n i c k i .

The C om m ittee  of Soil Technology  (VI) started its work in  1961 as the Com
m ittee of Soil Erosion and was directed by Prof. Dr B. D o b r z a ń s k i .  Its acti
v ities w ere w idened in 1964 and 3 groups w ere created: 1) of soil erosion, 2) of 
cultivation, 3) of anthropogenic soils. Since then the Com m ittee has used the na
m e of Com m ittee of Soil Technology.

In 1977, 1978 und 1986 the Com m ittee organized sym posia w ith  dem onstrations 
of various w ays of prevention of erosion on different areas.

An im portant achievem ent of Com m ittee (VI) is the elaboration (in coope
ration w ith  Institu te of Soil Science and C ultivation of Soil, Puław y), of a m ap  
in the scale of 1 : 300 000, show ing the threat of Polish soils w ith  w ater erosion. 
Prof. Cz. Józefaciuk directed this work. A lso  a D ictionary of Erosion is being pre
pared for publishing.

The group of C ultivation has w orked out the nom enclature concerning soil 
cultivation  and has published it as one of the C om m ittee’s works.

The Group of Preservation and R ecultivation has w orked out an exp ert’s 
report on the afforestation of ash dumps from  the pow er plants at Adam ów, Ha
lem ba and Konin.

C om m ittee VI is now directed by Prof. Dr hab. Zygmunt M a z u r .

The C om m ittee  of M ineralogy  (VII) worked on investigation  methods of clay  
m inerals. S ix  papers have been published. Its plans are pursuing tw o aims:

1) the scientific aim is to carry out m ethodical investigations;



Działalność komisji naukowych 197

2) the organizational aim is to reactivate the group of Primary M inerals and 
to engage new  and young members for cooperation.

The Com m ittee is directed by Prof. S. U z i a k .

The C om m ittee  VIII — BIGLEB  (Bank of inform ation  on soils), directed by 
Prof. Dr Stanisław  K o w a l i ń s k i  since 1974 and b y  Assist. Prof. Dr Regina 
T r u s z k o w s k a  since 1983, is working :

— on a plan and methods of application of a computer system  concerning the 
soil environm ent — BIGLEB — in Poland (1974-1980),

— on the idea of application and utilization by the Society of the first Polish  
computer “base of data” concerning Poland’s natural environm ent (1981-1987).

— on a system  of evaluation of the power industry effect on the environ
ment — SOWEP (1983-1985),

— on forecasts of threats of the natural environm ent in 2000. on a project of 
a m onitoring system  of soils and plants (1985-1987).

The results of the Committee's work w ere presented at 5 internal and 2 inter
national sym posia and in  nearly tw enty publications.

The works of C om m ittee VIII were awarded prizes of the Com m ission of 
Agricultural and Forest Science. Polish Academ y of Sciences (1983) and of the 
Com m ission for Coordinating Economic A ctivities of Social Organizations (1985).


