
W SPÓŁPRACA M IĘDZY POLSKIM I LITEW SKIM  
TOW ARZYSTW EM  GLEBOZNAW CZYM

W grudniu 2001 roku została podpisana urnowa bilateralna o współpracy między 
Polskim Towarzystwem Gleboznawczym a Litewskim Towarzystwem Gleboznaw
czym.

Z inicjatywy i na zaproszenie Litewskiego Towarzystwa Gleboznawczego w 
dniach od 8 do 10 marca 2002 roku odbyła się wizyta przedstawicieli Polskiego 
Towarzystwa Gleboznawczego na Litwie. Celem spotkania było ustalenie szczegóło
wych warunków współpracy między Litewskim i Polskim Towarzystwem Glebo
znawczym. W delegacji ze strony polskiej udział wzięli: Prezes Polskiego Towa
rzystwa Gleboznawczego prof, dr hab. Piotr Skłodowski, sekretarz Towarzystwa dr 
Józef Chojnicki, członek Zarządu Głównego Towarzystwa prof, dr hab. Stefan Skiba 
oraz mgr Wacław Święcicki z Ministerstwa Środowiska. W czasie rozmów dyskuto
wano o możliwościach i formach współpracy między obydwoma Towarzystwami, 
dotyczących głównie:

• wymiany informacji o działalności, konferencjach naukowych, szkoleniach, 
warsztatach roboczych organizowanych przy współudziale Towarzystw,

• wymiany materiałów naukowych wydawanych przez Towarzystwa,
• udziału przedstawicieli obu Towarzystw w krajowych kongresach gleboznaw

czych,
• organizowania wspólnych konferencji naukowych, seminariów, warsztatów, 

spotkań roboczych, wyjazdów terenowych dotyczących wybranych proble
mów gleboznawczych,

• wspólnego przygotowywania i realizacji międzynarodowych projektów ba
dawczych finansowanych przez Unię Europejską,

« wspierania dwustronnej wymiany grup studenckich i młodych pracowników 
nauki między jednostkami naukowymi obu krajów.

W czasie rozmów strona litewska zaproponowała zorganizowanie w lipcu 2002 
roku 2-dniowej konferencji terenowej w strefie przygranicznej Polski i Litwy w celu 
przedyskutowania jakościowo-ilościowych kryteriów wydzielania jednostek glebo
wych według systematyki gleb WRB (FAO).

Delegacja Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego spotkała się również z prof. 
V. Vasiliauskiene sekretarzem Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Litewskiej Akademii 
Nauk oraz z prof. A. Vasiliauskas wiceministrem w Ministerstwie Środowiska. Na 
spotkaniach tych poinformowano o priorytetowych kierunkach działania, stanie orga
nizacyjno-finansowym oraz możliwościach nawiązania współpracy z odpowiednimi 
instytucjami w Polsce. W Ministerstwie Środowiska znaczną część czasu poświęcono:

-  omówieniu tematów związanych z ochroną środowiska na Litwie,
-  dostosowaniu regulacji prawnych do wymogów Unii Europejskiej,
-  rozwojowi rolnictwa ekologicznego oraz
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-  problemom związanym z GMO (genetycznie zmodyfikowane organizmy). 
Na spotkaniach w Instytucie Gleboznawstwa i Katedrze Gleboznawstwa Kow- 

nieńskiego Uniwersytetu Rolniczego zapoznano się z tematyką prowadzonych badań 
naukowych, wyposażeniem laboratoriów oraz organizacją procesu dydaktycznego w 
zakresie gleboznawstwa.

Program wizyty był bogaty i bardzo dobrze przygotowany pod względem organi
zacyjnym i merytorycznym. Pobyt na Litwie był udanym początkiem nawiązanej 
współpracy.
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