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SPRAWOZDANIE Z 26. KONGRESU POLSKIEGO 
TOWARZYSTWA GLEBOZNAWCZEGO 
I MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI 

NAUKOWEJ PT. „GLEBA W ŚRODOWISKU-  
SOIL IN  THE ENVIRONMENT’

W dniach 9-12 września 2003 roku odbył się w Krakowie 26. Kongres Polskiego 
Towarzystwa Gleboznawczego połączony z międzynarodową konferencją naukową pod 
hasłem „Gleba w Środowisku -  Soil in the Environment”. W kongresie wzięło udział 
około 300 uczestników, w tym około 30 z zagranicy. Honorowy patronat nad kongresem 
i konferencją objął JMRektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof, dr hab. Franciszek 
Ziejka.

Temat główny kongresu i konferencji oraz tematy prac w poszczególnych sekcjach 
koncentrowały się wokół zagadnień związanych z rolą gleby w fimkcj onowaniu środowiska 
przyrodniczego. Szczególna uwaga w większości prac została poświęcona roli, jaką gleba 
odgrywa w funkcjonowaniu ekosystemów naturalnych i antropogenicznych oraz 
zagadnieniom ochrony środowiska glebowego. Uwzględnia to szerokie, nowoczesne 
spojrzenie na glebę jako na ogniwo pośrednie łączące środowisko biotyczne z przyrodą 
nieożywioną. W tej koncepcji gleba spełnia nie tylko funkcję produkcyjną, ale również jest 
rozpatrywana jako element środowiska przyrodniczego ważny w aspekcie kształtowania 
jego bioróżnorodności, możliwości samoregulacyjnych, podatności na degradację itp.

Celem Kongresu był również przegląd trendów i polskich osiągnięć w nauce o 
glebie na tle stanu nauki światowej -  obecni byli specjaliści nie tylko z krajów ościennych, 
ale również z Rosji, USA, Chorwacji czy Estonii. Innym, równie ważnym, celem była 
-  intensywnie rozwijana na świecie -  integracja specjalistów z różnych dyscyplin 
naukowych, które zajmują się glebąjako przedmiotem badań, tj. gleboznawstwa, ekologii, 
mineralogii, geochemii, biochemii i in.

Oprócz sesji plenarnej, obrady prowadzone były w czterech sesjach tematycznych: (1) 
Geneza, klasyfikacja i kartografia gleb, (2) Fizyka i chemia gleby, (3) Mikrobiologia i 
ekologia gleby oraz (4) Użytkowanie i ochrona gleby. Łącznie wygłoszono ponad 50 
referatów w sesjach tematycznych (w tym kilka wprowadzających referatów zamawianych). 
W sesjach posterowych przedstawiono około 200 prac. Prezentowane prace stanowiły 
wszechstronny przegląd prowadzonych w Polsce badań nad glebami.

Program konferencji obejmował również dwudniową cześć terenową na trasie 
Kraków -  Zawoja -  Nowy Targ -  Niedzica -  Nowy Sącz -  Limanowa -  Bochnia -  
Kraków. Jej celem była prezentacja gleb obszarów górskich oraz dyskusja przy 
przygotowanych i opracowanych analitycznie profilach glebowych. Uczestnicy dyskusji 
dysponowali opisem profili glebowych oraz kompletnym zestawem wyników analiz 
laboratoryjnych, co umożliwiło wszechstronną ocenę diagnostyczną prezentowanych 
gleb. Dobór profili glebowych uwzględniał uwarunkowania środowiskowe oraz 
zagadnienia zagrożeń i ochrony gleb w Polsce południowej.
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FOTOGRAFIAl .Prezes Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego -  prof. Piotr Skłodowski 
(fot. Z. Zagórski)

FOTOGRAFIA 2. Dyskusja przy profilu -  prof. Winfried Blum i prof. Victor Targulian (fot. Z. Zagórski)



FOTOGRAFIA 3. Uczestnicy Zjazdu w Stacji Badawczej UJ w Łazach (fot. Z. Zagórski)
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W kongresie wzięło udział wielu znanych specjalistów z nauk o glebie. Przybył 
m.in. prof, dr Donald Sparks -  Prezydent IUSS {International Union o f  Soil Sciences), 
jak również przedstawiciele narodowych towarzystw gleboznawczych z: Austrii -  prof, 
dr Winfried Blum, Stanów Zjednoczonych -  prof. dr Michael Singer, Niemiec -  prof, 
dr Hans-Peter Blume i prof, dr Rainhold Jahn, Chorwacji -  prof, dr Milan Mesie, 
Estonii -  prof, dr Raimo Koili, Litwy -  prof, dr Algirdas Motuzas, Rosji -  prof, dr 
Victor Targulian i prof. dr Sergey Goryachkin, Węgier -  prof. dr Georgy Varallyay, 
Ukrainy -  prof. dr Stepan Pozniak oraz kilku gleboznawców z Czech i Słowacji.

Kongres spełnił swoje wiodące cele i zamierzenia, a w końcowym podsumowaniu 
został wysoko oceniony przez uczestników polskich i zagranicznych zarówno pod 
względem merytorycznym, jak i organizacyjnym.

Na potrzeby kongresu i konferencji przygotowano dwa tomy wydawnictw:
1. „ Gleba w środowisku -  Soil in the E n v i r o n m e n t tom ten zawiera obszerne 

streszczenia referatów zamawianych oraz streszczenia referatów i posterów prezen
towanych na konferencji. Materiał został opracowany w dwu językach: polskim i 
angielskim (Red. S. Skiba, M  Drewnik, A. Kacprzak, Wyd. Instytut Geografii i 
Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 2003, ss. 550).

2. „ Gleby Karpat polskich -  Soil o f  the Polish Carpathians” -  drugi tom zawiera 
materiały przygotowane z m yślą o części terenowej konferencji (środowisko 
przyrodnicze i społeczno-geograficzne polskich Karpat wraz z mapami i diagramami, 
szczegółowa charakterystyka pokrywy glebowej wraz z mapą gleb tego obszaru, 
opracowanie do dyskusji w terenie -  opis lokalizacji i morfologii profilu, dane analityczne, 
zdjęcia mikroskopowe). Tom został wydany w wersjach: polsko- i anglojęzycznej. (Red.
S. Skiba, M  Drewnik, A. Kacprzak, wyd. Instytut Geografii i Gospodarki Prze
strzennej UJ, Kraków, 2003, ss. 47).

dr Marek Drewnik i dr Andrzej Kacprzak 
Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb IGiGP UJ


