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Jako emerytowani profesorowie gleboznawstwa, legitymujący się ponad 50-let- 
nim stażem i doświadczeniami w nauce, poczuwamy się do obowiązku zasygnalizo
wania pewnych nieprawidłowości w systemie klasyfikacji nauk obowiązującym 
aktualnie w naszym kraju. Nauka o glebie nie znalazła się dotychczas w wykazach 
dziedzin i dyscyplin naukowych, w zakresie których mogą być nadawane stopnie 
naukowe. Jest to bardzo poważna przeszkoda w pomyślnym rozwoju naszej dyscy
pliny.

Pedosfera, jako zasadniczy element litosfery, stanowi powierzchniową warstwę 
skorupy ziemskiej, objętą wietrzeniem i procesami glebotwórczymi. Jest jednym  z 
istotnych komponentów wszystkich ekosystemów lądowych i płytkowodnych. Gleby 
należą do niepomnażalnych zasobów kuli ziemskiej i spełniają wiele funkcji, przede 
wszystkim jako siedlisko wzrostu i rozwoju roślin, zwierząt i drobnoustrojów oraz 
transformacji składników mineralnych i organicznych. Jest to także ten komponent 
geosfery, który w swej budowie i właściwościach ma zapisane cechy dawnych i 
współczesnych okresów litologiczno-pedologicznych. Gleby więc, dzięki swoistym 
cechom fizykochemicznym i morfologicznym (także mikromorfologicznym) są od
biciem historii krajobrazów, których są istotną częścią.

Gleboznawstwo -  pedologia jest nauką interdyscyplinarną, powiązaną ściśle z 
innymi dziedzinami, takimi jak: geologia, mineralogia, petrografia, geomorfologia, 
hydrogeologia, geochemia, archeologia, ekologia oraz biologicznymi naukami apli
kacyjnymi: rolnictwem, leśnictwem, ogrodnictwem, łąkarstwem itp. Zajmuje się 
poznawaniem procesów powstawania i ewolucji gleb, ich morfologią i mikromorfolo- 
gią, składem mineralnym i granulometrycznym, właściwościami fizycznymi, chemi
cznymi i biologicznymi, żyznością, systematyką, przestrzennym rozmieszczeniem na 
Ziemi, jak  też przydatnością użytkową, antropogenicznymi skażeniami i ochroną.
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W szechstronna znajomość gleb jest niezbędna w planowaniu ich właściwego 
wykorzystania na potrzeby człowieka, przy założeniu zrównoważonego rozwoju. Jest 
ona potrzebna także dla racjonalnego użytkowania przestrzeni produkcyjnej i rejoni
zacji roślin uprawnych. Na rolę gleby jako ogromnie ważnego przyrodniczego bogac
twa ludzkości, bez którego nie jest możliwa egzystencja człowieka i środowiska, 
wskazuje Europejska Karta Gleby {European Soil Charter) przyjęta przez Radę 
Europy (Council o f  Europe) w 1972 roku.

W  Polsce potoczyły się tak losy nauki o glebach, że początkowo rozwijała się ona 
prawie wyłącznie i to dość jednostronnie, w kręgu dyscyplin związanych z użytko
waniem tego podłoża do życia roślin uprawnych. Gleboznawstwo było w naszym 
kraju traktowane dość powszechnie (a nierzadko traktowane jest nadal) jako dział 
nauk rolniczych, czyli dziedzina nauk stosowanych.

W  krajach Europy Zachodniej traktuje się wąsko pojmowane gleboznawstwo 
rolnicze jedynie jako, wprawdzie bardzo ważną, lecz tylko niewielką część wiedzy o 
glebach. Szerzej pojm owana pedologia* ujmuje całościowo wszystkie teoretyczne i 
stosowane aspekty tej podstawowej dziedziny przyrodniczej.

Dodać należy kilka słów objaśniających pochodzenie wywodzącego się z greckie
go (pedon -  gleba) terminu „pedologia” . Już w 1862 r. niemiecki uczony Fryderyk 
Albert Fallöu nadał swemu dziełu tytuł, który w tłumaczeniu na język polski brzmi: 
„Pedologia, czyli ogólna i szczegółowa nauka o glebie” .

M imo że w akademiach i instytutach rolniczych podstawowe badania gleboznaw
cze nie mogły być szczególnie preferowane, to jednak gleboznawstwo polskie może 
odnotować pewne poważne sukcesy także na tym polu. Dla przykładu m ożna tu 
wymienić oryginalny dorobek w takich dziedzinach, jak  geografia i systematyka gleb, 
paleopedologia, udział zjawisk peryglacjalnych w procesach glebotwórczych, badania 
nad istotą żyzności gleb, wyróżnienie i wszechstronne udokumentowanie kilku no
wych dla nauki typów glebowych (m. in. nasp przyklifowych, gleb rdzawych), polski 
wkład w teorię procesów bielicowania, a także polski wkład w szerokie rozwinięcie 
badań procesów akumulacji i decesji materii organicznej, co doprowadziło do usy
stem atyzowania procesów bagiennych i całościowego ujęcia systematyki gleb hydro- 
genicznych. Na podkreślenie zasługują też wyniki badań nad matematycznym 
m odelowaniem procesów glebowych, prace w dziedzinie energetyki procesów humi- 
fikacji i klasyfikacji próchnic (zwłaszcza leśnych) oraz prace w dziedzinie rozwoju 
ekopedologii. M ożna również podkreślić podstawowe badania z zakresu chemii i 
fizykochemii epigeosfery, osiągnięcia w zakresie biologii i ochrony gleb jako elem en
tu krajobrazu, badania w dziedzinie zoologii gleb (zwłaszcza akarologii) itd. Potw ier
dzeniem nie tylko rolniczego, lecz znacznie ogólniejszego charakteru pedologii może 
być m.in. wykaz komisji naukowych działających przy M iędzynarodowej Unii Nauk 
Gleboznawczych (International Union o f  Soil Sciences). Są to następujące komisje:

I -  Fizyki gleb,
II -  Chemii gleb,
II I-B io lo g ii,

*Ponieważ w języku polskim słowo pedologia kojarzy się często z innymi znaczeniami, autorzy suge
rują, że można by stosować zmodyfikowaną nazwę „pedonologia”.
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IV -  Żyzności gleb
V -  Genezy, klasyfikacji i kartografii gleb,
VI -  Technologii gleb,
VII -  M ineralogii gleb,
VIII -  Gleby w środowisku przyrodniczym.
Ponadto przy IUSS działa siedem podkomisji, a wśród nich podkom isja gleb 

zasolonych, mikromorfologii gleb, ochrony gleb i środowiska, zoologii gleb, gleb 
leśnych, oceny gleb, remediacji gleb. Dla pełnego obrazu należałoby jeszcze wyliczyć 
kilkanaście tzw. zespołów roboczych. W ymieniamy tylko niektóre z nich, a m iano
wicie zespół satelitarnej mapy gleb i terenów bezglebowych (SOTER), zespół pedo- 
metrii, zespół badań współzależności gleb i roślinności, zespół paleopedologii, zespół 
pedo- i geomedycyny, zespół historii, filozofii i socjologii gleboznawstwa.

Nadmienić też trzeba, że w naszym kraju od roku 1936 działa Polskie Towarzystwo 
G leboznaw cze afiliowane przy M iędzynarodowej Unii Nauk G leboznawczych 
(IUSS).

Katedry (zakłady, laboratoria) gleboznawstwa działają od dziesiątków lat nie tylko 
w akademiach rolniczych, lecz także w uniwersytetach: Uniwersytet Jagielloński, 
Uniwersytet M ikołaja Kopernika, Uniwersytet W arszawski, Uniwersytet Marii Cu- 
rie-Skłodowskiej, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet W rocławski, (ostatnio także Uni
w ersytet W arm ińsko-M azurski) oraz P olitechnika W arszaw ska, Politechnika 
Gdańska i Politechnka Białostocka. Warto przy tym zaznaczyć, że na wydziałach 
uniwersyteckich gleba traktowana jest jako obiekt poznania ważnego elementu przy
rody (nawiasem mówiąc powstałego znacznie wcześniej aniżeli rolnictwo, nie baga
telizując tego ostatniego), natomiast na studiach rolniczych, leśnych, ogrodniczych i 
innych podobnych, określa się ją  tylko jako środek produkcji.

Biorąc wymienione fakty pod uwagę można żywić nadzieję, że w wykazach 
Centralnej Komisji do spraw Tytułów i Stopni Naukowych przy najbliższej korekcie 
znajdzie się miejsce na nauki gleboznawcze, albo przynajmniej, wzorem takich 
dyscyplin, jak biofizyka i biochemia, będą się mogły powtarzać nie tylko w naukach 
rolniczych, ale także w naukach o Ziemi, w naukach biologicznych, naukach leśnych, 
ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, naukach technicznych itd.

Jeśli niniejsza notatka przyczyni się do wyjaśnienia dotychczasowych nieporozu
mień w pojmowaniu istoty nauk o glebach, jej cel zostanie osiągnięty.
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