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JERZY WEBER

GLEBOZNAWSTWO W EUROPEJSKIEJ UNII NAUK 
O ZIEMI

ROLA I MIEJSCE GLEBOZNAWSTWA WŚRÓD INNYCH DYSCYPLIN 
NAUKOWYCH

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, gleboznawstwo najczęściej zaliczane jest do 
nauk rolniczych. Ujęcie takie nie jest właściwe, gdyż nauka o glebie należy do szerokiego wachlarza 
nauk o środowisku, łącząc równocześnie poszczególne dyscypliny przyrodnicze. Oczywiście 
gleboznawstwo jest ściśle związane z naukami rolniczymi, lecz zazwyczaj pełni rolę nauki 
podstawowej, dostarczającej informacji wykorzystywanych w naukach rolniczych. Miejsce 
usytuowania gleboznawstwa wśród innych dyscyplin naukowych nie jest problemem nowym. 
Między innymi, Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN postulował w poprzedniej kadencji, 
aby w KBN i CK gleboznawstwo stanowiło odrębną dyscyplinę umiejscowioną wśród nauk o 
środowisku, ewentualnie wśród nauk o Ziemi.

Wąskie pojmowanie gleboznawstwa jako nauki rolniczej przyczyniało się do „izolowania” tej 
dyscypliny od pozostałych nauk o naturalnym środowisku i jej deprecjacji. Sytuacja taka często 
prowadziła do postrzegania gleby wyłącznie jako uprawnej roli, co gorsze, kojarzonej tylko z 
warstwą orną. Równocześnie, środowisko glebowe jest przedmiotem zainteresowania wielu różnych 
specjalistów, którzy zajmują się badaniem gleby, często nie mając kontaktu z gleboznawcami. 
Prowadzić to może do nieporozumień i wyciągania powierzchownych wniosków. Niechlubnym 
przykładem zignorowania wiedzy gleboznawczej przy rozpatrywaniu zagadnień dotyczących 
środowiska glebowego jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w 
sprawie standardów jakości gleb.

Niestety bagatelizowanie zagadnień gleboznawczych nie było tylko polskim problemem. W 
Unii Europejskiej problematyką ochrony gleb poważnie zajęto się dopiero ponad 20 lat po 
opracowaniu strategii ochrony zarówno powietrza, jak i wody. Dopiero od dwóch lat sytuacja 
ulega poprawie i Komisja Europejska podjęła bardzo energiczne kroki w kierunku opracowania 
europejskiej strategii ochrony środowiska glebowego. Inicjatywie tej sprzyja też Ministerstwo 
Ochrony Środowiska, które jednak nie może zdecydować się na desygnowanie na ten cel 
odpowiednich środków finansowych.

Z drugiej strony, sytuacja nauk o glebie nie sprzyjała podejmowaniu interdyscyplinarnych 
inicjatyw badawczych. Poszukując wyjaśnienia skomplikowanych procesów zachodzących w 
środowisku glebowym, gleboznawcy muszą niejednokrotnie sięgać po pomoc specjalistów z innych 
dziedzin naukowych. Mając powyższe na uwadze, nie ulega wątpliwości, że gleboznawstwo 
powinno być usytuowane właśnie wśród nauk o środowisku.

Znakomitą okazją do odpowiedniego zaakcentowania roli gleby w środowisku, jak też znaczenia 
gleboznawstwa wśród tzw .,geosciences” stało się utworzenie w 2002 roku Europejskiej Unii Nauk 
o Ziemi — European Geosciences Union (EGU), w której powołano Wydział Nauk o Środowisku
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Glebowym - Soil System Sciences Division (SSS). Najważniejszym aspektem zaangażowania 
gleboznawców w działalność EGU jest stworzenie formalnych możliwości nawiązania współpracy 
i organizowania sesji naukowych łączących specjalistów różnych zakresów zajmujących się 
zagadnieniami środowiska glebowego.

„GLEBOZNAWSTWO” CZY „NAUKA O GLEBIE”

Wydaje się, że pozycja gleboznawstwa w Polsce może częściowo wiązać się z niezbyt fortunną 
nazwą dyscypliny. Obecna nazwa o zakończeniu „znawstwo” nie kojarzy się bowiem z „wielką” 
nauką. Jak wiadomo, „soil science” w dosłownym tłumaczeniu przyjmuje brzmienie „nauka o 
glebie” . Warto propagować tę nazwę i stosować ją  powszechnie zamiast „gleboznawstwa”, 
poczynając od wprowadzenia jej do programów nauczania. Być może szansę będzie mieć także 
nazwa „glebologia”, a zamiast „gleboznawców” -  „glebolodzy”.

EUROPEJSKA UNIA NAUK O ZIEMI

E uro p e jsk a  U nia N auk o Z iem i -  E uropean G eosciences Union  (EG U ) h ttp :// 
www.copemicus.org/EGU/jest organizacją zrzeszająca specjalistów z zakresu bardzo szeroko 
pojętych nauk o Ziemi, głównie z Europy, ale również z pozostałych kontynentów. EGU została 
powołana w 2002 roku w wyniku połączenia European Geophysical Society (EGS) http:// 
www.copemicus.org/EGS/EGS.html oraz European Union o f  Geosciences (EUG) http://eopg.u- 
strasbg.fr/EUG/.

Działalność Unii koordynowana jest w ramach tzw. „<divisions” odpowiadających poszczegól
nym dyscyplinom naukowym, wśród których gleboznawstwo reprezentowane jest przez Soil System 
Sciences Division (SSS). Pozostałe dziedziny nauki to: Atmospheric Sciences (AS), Biogeosciences 
(BG), Climate: Past, Present & Future (CL), Geochemistry, Mineralogy, Petrology & Volcanology 
(GMPV), Geodesy (G), Geodynamics (GD), Geomorphology (GM), Hydrological Sciences (HS), 
Magnetism, Paleomagnetism, Rock Physics & Geomaterials (MPRG), Ocean Sciences (OS), 
Planetary and Solar System Sciences (PS), Seismology (SM), Solar-Terrestrial Sciences (ST), 
Stratigraphy, Sedimentology & Paleontology (SSP) oraz Tectonics and Structural Geology 
(TS). Ponadto istnieją tzw sec tio n s” o charakterze interdyscyplinarnym: Cryospheric Sciences 
(CR), Energy, Resources and the Environment (ERE), Geophysical Instrumentation (GI), Natural 
Hazards (NH) oraz Nonlinear Processes in Geophysics (NP).

Inicjatywa zorganizowania w EGU Wydziału Nauk o Środowisku Glebowym wyszła od specja
listów innych nauk o Ziemi, którzy docenili rolę gleby w środowisku i za konieczne uznali włączenie 
gleboznawców do prac Unii. Powołanie Wydziału Nauk o Środowisku Glebowym (SSS) spotkało się też 
z dużym zainteresowaniem gleboznawców zarówno w Europie, jak też w USA. SSS prowadzi swoją 
działalność w kooperacji z innymi wydziałami, głównie Hydrological Sciences (HS), Biogeosciences 
(BG) oraz Geomorphology (GM), a organizuje ją  w obrębie następujących sub-divisions: 

Sub-Division A. Weathering, soil mineralogy and micromorphology 
Sub-Division B. Soil organic matter and organo-mineral interaction 
Sub-Division C. Soil and regolith morphology and genesis 
Sub-Division D. Soil physics 
Sub-Division E. Soil conservation
Sub-Division F. Soil chemistry and biogeochemical cycles 
Sub-Division G. Soil biology, microbiology and biodiversity 
Sub-Division H. Soil pollution, degradation and remediation 
Sub-Division I. Soil, environment and ecosystem interactions 
Sub-Division K. Soil as a record o f  the past

http://www.copemicus.org/EGU/jest
http://www.copemicus.org/EGS/EGS.html
http://eopg.u-
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Aktywność EGU wiąże się przede wszystkim z organizowanymi corocznie kongresami, tzw. 
General Assembles. Zjednoczeniowy Kongres EGS oraz EUG odbył się w Nicei w 2003 roku, 
pierwszy kongres EGU odbył się w Nicei w 2004 roku, a drugi w Wiedniu w 2005 roku. Następny 
kongres EGU odbędzie się również w Wiedniu w dniach 2-7 kwietnia 2006.

EGU koordynowana jest przez Board i Council składający się z prezydentów „divisions” oraz 
„sections” http://www.copemicus.org/EGU/info/present_officers_.html. W pierwszej kadencji 
stanowiska prezydentów poszczególnych „divisions” zostały obsadzone w wyniku wyborów na 
założycielskim spotkaniu Zarządów EGS oraz EUG w 2002 roku w Monachium. Prezydentem SSS 
został wówczas wybrany prof. Jerzy Weber. Wyłonienie prezydentów na kadencję 2005-2007 
odbyło się wiosną br. w drodze korespondencyjnych wyborów wśród wszystkich członków EGU. 
W wyborach tych został ponownie wybrany dotychczasowy Prezydent SSS. Wice-prezydenci i 
pozostałe osoby pełniące funkcje (SSS officers) zostali zgłoszeni podczas SSS Plenary Meeting 
na kongresie EGU 2005 i zatwierdzeni przez EGU Council.

KONGRES EGU 2005
W dniach 24-29 kwietnia 2005 r. odbył się w Wiedniu Kongres Europejskiej Unii Nauk o Ziemi 

{European Geosciences Union) http://www.copemicus.org/EGU/ga/egu05/index.htm, będący jedną 
z największych imprez naukowych ostatnich lat w Europie. Uczestniczyło w nim 7 924 specjalistów 
z ponad 60 krajów z całego świata, w tym dość licznie reprezentowane było gleboznawstwo. Na 
EGU 2005 zgłoszono rekordową ilość 12 187 doniesień, z których 1 126 prac dotyczyło środowiska 
glebowego. Na program naukowy składały się sesje przygotowane przez 16 wydziałów i 5 sekcji 
reprezentujących poszczególne dziedziny nauki.

Prace gleboznawcze prezentowane były zarówno na sesjach organizowanych przez Wydział 
Nauk o Środowisku Glebowym -  Soil System Sciences (SSS), jak też na sesjach organizowanych 
przez Hydrological Sciences (HS), Biogeosciences (BG), Geomorphology (GM) i inne wydziały. 
SSS był organizatorem 11 następujących sesji, na które zgłoszono 278 prac:

5551. Micromorphology o f  weathering and mineral neoformation in soils and regoliths
5552. Micromorphology o f  soil- and palaeosoil development
5553. Reactive mineral surfaces in soil clay fractions - their role in pedology, ecology and 

technology
5554. Functional role o f  the dissolved organic carbon (DOC) in soil and aquatic systems
5555. Seasonal and spatial variation in soil and sediment redox conditions; consequenes fo r  

trace element mobility
5556. From soil genome to soilproteomics
5557. Phytoremediation o f  polluted soils
5558. Soil water repellency: origin, environmental controls and hydrological impacts
5559. Quantification o f  soil structure and soil porosity changes caused by natural and an

thropogenic affects
SSS 10. Soil water erosion on rural areas
SSS 12. Recycling o f  organic wastes in soils: biogeochemical and environmental issues.

Na podkreślenie zasługuje bardzo wysoki poziom sesji gleboznawczych. Świadczy o tym 
inicjatywa wydawnictwa Elsevier, którego przedstawiciel na EGU 2005 zaproponował opublikowanie 
prezentowanych prac w specjalnych wydaniach prestiżowych czasopism. Uzgodniono już tzw. 
sp e c ia l issue” Soil Biology & Biochemistry (o wysokim IF = 1,95), w którym znajdą się prace 
prezentowane na sesji: yJRecycling o f  organie wastes in soils: biogeochemical and environmental 
issues”. Publikacje z pozostałych sesji są w trakcie uzgodnień.

http://www.copemicus.org/EGU/info/present_officers_.html
http://www.copemicus.org/EGU/ga/egu05/index.htm
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FOTOGRAFIA. Prof. em. Dr. Dr. hc. Udo Schwertmann -  laureat 2005 Philippe Duchaufour MedaH 
podczas uroczystości na EGU 2005 oraz prezentujący Medal prof. Jerzy Weber, Prezydent SSS

Każdego roku EGU przyznaje medale wyróżniającym się specjalistom reprezentującym poszcze
gólne dziedziny geosciences. Soil System Sciences Division (SSS) przyznaje medal ustanowiony 
dla upamiętnienia dokonań naukowych Ph. Duchaufoura -  P h ilip p e  Duchaufour Medal”, który 
wręczany jest wybitnym przedstawicielom nauk o glebie wraz z oprawnym dyplomem. W 2005 roku 
tym zaszczytnym wyróżnieniem został uhonorowany światowej sławy mineralog i gleboznawca z 
Monachium, Prof. em. Dr. Dr. hc. Udo Schwertmann. Niestrudzony badacz środowiska glebowego, 
znany przede wszystkim z olbrzymiego wkładu w poznanie natury i właściwości minerałów z 
grupy tlenków żelaza i glinu, co było przesłanką do nazwania jednego z nowo odkrytych minerałów 
-  schwertmanitem. Znany także z licznych prac na temat krzemianów warstwowych, siarczków i 
węglanów oraz interakcji składników organicznych i mineralnych, prof. Schwertmann zawsze 
podkreślał kluczową rolę gleby w środo-wisku. Okolicznościowy wykład wygłoszony z okazji 
wręczenia Medalu spotkał się z bardzo gorącym, wręcz entuzjastycznym odbiorem audytorium, 
odzwierciedlającym uznanie nie tylko dla życiowej pasji i olbrzymich dokonań naukowych Profesora, 
ale także Jego wielkiej osobowości.

WYDZIAŁ NAUK O ŚRODOWISKU GLEBOWYM EGU -  
SOIL SYSTEM SCIENCES DIVISION (SSS)

SSS structure and officers for 2005-2007
President: Jerzy Weber (Wroclaw, Poland) weber@ozi.ar.wroc.pl; jerzyweber@wp.pl 
Sub-Division A. Weathering, soil mineralogy and micromorphology 
Vice-president: Georges Stoops (Gent, Belgium) georges.stoops@UGent.be 
Members: Martine Gerard (Paris, France) martine.gerard@bondy.ird.fr

Peter Kühn (Giessen, Germany)_peter.kuehn@agrar.uni-giessen.de 
Rosa M. Poch (Lleida, Spain) rosa.poch@macs.udl.es 
Fabio Terribile (Naples, Italy) terribil@unina.it 
Zbigniew Zagórski (Warsaw, Poland) zagorski@delta.ssgw.waw.pl

mailto:weber@ozi.ar.wroc.pl
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mailto:martine.gerard@bondy.ird.fr
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Sub-D ivision B. Soil organic matter and organo-mineral interaction 
Vice-president: Nicola Senesi (Bari, Italy) senesi@agr.uniba.it 
Members: Yona Chen (Jeruzalem, Israel) yonachen@agri.huji.ac.il

Claudio Ciavatta (Bologna, Italy) claudio.ciavatta@unibo.it 
Heike Knicker (München, Germany) knicker@wzw.tum.de 
Teddy Miano (Bari, Italy) miano@agr.uniba.it 
Elke Schulz (Leipzig-Halle, Germany) elke.schulz@ufz.de 
Adam Zsolnay (München, Germany) Zsolnay@gsf.de 

Sub-D ivision C. Soil and regolith morphology and genesis 
Vice-president: Tengiz Uruzhadze (Tbilisi, Georgia) tengiz.urushadze@mailcity.com 
Members: Sergey Sedov (Mexico, Mexico) sergey@geologia.unam.mx 

Stefan Skiba (Cracow, Poland) sskiba@grodzki.phils.uj.edu.pl 
Sub-D ivision D. Soil physics
Vice-president: Gerrit de Rooij (Wageningen, the Netherlands) ger.derooij@wur.nl 
Members: Henryk Czachor (Lublin, Poland) hczachor@demeter.ipan.lublin.pl 

Nunzio Romano (Naples, Italy) nunzio.romano@unina.it 
Harry Vereecken (Juelich, Germany) h.vereecken@fz-juelich.de 
Mamik Vanclooster (Louvain-la-Neuve, Belgium) vanclooster@geru.ucl.ac.be 

Sub-D ivision E. Soil conservation
Vice-president: Artemi Cerda (Valencia, Spain) artemio.cerda@uv.es 
Members: Don Gabriels (Gent, Belgium) donald.gabriels@UGent.be 

Rainer Horn (Kiel, Germany) rhom@soils.uni-kiel.de 
Sub-D ivision F. Soil chemistry and biogeochemical cycles 
Vice-president: Siobhan Staunton (Montpellier, France) staunton@ensam.inra.fr 
Members: Sławomir Gonet (Toruń, Poland) gonet@geo.uni.torun.pl 
Sub-D ivision G. Soil biology; microbiology and biodiversity 
Vice-president: Paolo Nannipieri (Firenze, Italy) paolo.nannipieri@unifi.it 
Members: Ewa Kurek (Lublin, Poland) kurek@biotop.umcs.lublin.pl

Giacomo Piertamellara (Firenze, Italy) giacomo.pietramellara@unifi.it 
Robert Tate (New Brunswick, NJ, USA) tate@envsci.rutgers.edu 

Sub-D ivision H. Soil pollution, degradation and remediation 
Vice-president: Jaume Bech (Barcelona, Spain) jbech@ub.edu 
Members: Peter Burauel (Juelich, Germany) p.burauel@fz-juelich.de 

Anna Karczewska (Wroclaw, Poland) karcz@ozi.ar.wroc.pl 
Sub-D ivision I. Soil, environment and ecosystem interactions 
Vice-president: Stefan Doerr (Swansea, UK) s.doerr@swansea.ac.uk 
Members: Horst Gerke (Müncheberg, Germany) hgerke@zalf.de

John Quinton (Lancaster, UK) J.Quinton@Lancaster.ac.uk 
Alvin Smucker (East Lansing, MI, USA) smucker@msu.edu 

Sub-D ivision K. Soil as a record o f  the past
Vice-president: Marie Agnes Courty (Paris, France) courty@tautavel.univ-perp.fr 
Members: Stefano Camicelli (Firenze, Italy) stefano.camicelli@unifi.it

Peter Kühn (Giessen, Germany)_peter.kuehn@agrar.uni-giessen.de 
Francesco Malucelli (Bologna, Italy) fmalucelli@regione.emilia-romagna.it

P rof dr hab. Jerzy Weber 
Prezydent EGU Soil System Sciences
Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego AR we Wrocławiu 
ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
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