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WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO GLEBOZNAWSTWA 
W POLSCE*

Zakład Gleboznawstwa, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

Rozwój nauki o glebie rozpoczął się w Polsce, podobnie jak w wielu innych 
krajach, od badań fizjograficznych, tj. od gromadzenia danych do przyrodniczego 
opisu wybranych obszarów. Na liczącą się skalę zapoczątkował te prace u nas 
S. Miklaszewski w pierwszej dekadzie bieżącego stulecia. Wynikiem badań tego 
uczonego były m.in. liczne publikacje, mapy w różnych podziałkach oraz mono
grafie: “Gleby Ziem Polskich” [1906, 1912] i “Gleby Polski” [1930]. Prace tego 
rodzaju nie wymagały szczególnie bogato wyposażonych laboratoriów; sprzyjały 
natomiast nawiązywaniu roboczych kontaktów z przedstawicielami niektórych 
innych przyrodniczych nauk podstawowych, np. geologii i hydrogeologii, petro
grafii, mineralogii, geografii, geomorfologii, klimatologii, geobotaniki, a także 
dyscyplin technicznych, takich jak geodezja, kartografia itp. Przykładami niezwy
kle cennych efektów takich interdyscyplinarnych kontaktów mogą być takie 
ważkie publikacje, jak np.: “Gleby łąkowe...” J. Tomaszewskiego [1947], “Tor
fowiska Polesia” S. Kulczyńskiego [1939,1940] oraz “Domieszka buka w sośni- 
nach jako czynnik edaficzny...” E. Chodzickiego [1934].

Na terenie Polski spotkały się i wzajemnie wzbogaciły dwa nurty stanowiące 
teoretyczną podbudowę ówczesnych badań gleboznawczych. Pierwszy nurt, ge- 
netyczno-geograficzny, był kształtowany pod wpływem uczonych rosyjskich i 
radzieckich; drugi -  agrogeologiczny, przenikający do nas z Niemiec, wywarł

*Referat przedstawiony na konferencji PTG pt. “Gleboznawstwo -  dyscyplina nie tylko rolnicza”. To
ruń, Bachotek; 13-15 IX 1994 r.
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pewien wpływ zwłaszcza na gleboznawców poznańskich, skupiających się wokół 
Feliksa Terlikowskiego.

Głównym sponsorem i głównym odbiorcą opisowych badań gleboznawczych 
stało się wkrótce szeroko pojęte rolnictwo. Nic więc dziwnego, że ogromna 
większość prac badawczych zaczęła zmierzać ku zagadnieniom żyzności gleb, 
wiążących gleboznawców ściśle z chemią rolną, przemysłem nawozów mineral
nych, a także z niektórymi działami podstawowych i stosowanych nauk biologi
cznych, np. z mikrobiologią rolniczą, ekofizjologią roślin uprawnych itp. Chęć 
uzyskiwania wyników porównywalnych w skali krajowej i międzynarodowej oraz 
potrzeba zaspokojenia wymagań fiskusa skłaniały też do prac nad ujednoliceniem 
metod badawczych i nad wypracowaniem powszechnie obowiązującej klasyfika
cji gruntów i systematyki gleb. Te zespołowe ze swej natury prace rozwinęły się 
zwłaszcza po utworzeniu w roku 1936 Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego 
[Musierowicz, Terlikowski 1950; Komornicki 1988].

Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym rolniczemu ukierunkowaniu studiów 
nad glebami Polski było usytuowanie prawie wszystkich gleboznawczych placó
wek naukowych i dydaktycznych na rolniczych wydziałach uczelni akademickich 
lub w rolniczych instytutach badawczych. W dość powszechnym odczuciu, które 
do dziś jest nam kulą u nogi, nauka o glebach mieści się bez reszty w ramach nauk 
agronomicznych. Nawet wydawcy, księgarze i bibliotekarze katalogują nasze 
publikacje w działach rolniczych, nie traktując gleboznawstwa jako odrębnej, 
samodzielnej, podstawowej dyscypliny przyrodniczej.

Przyznać jednak trzeba, że bliski kontakt gleboznawstwa z rolnictwem przy
niósł w swoim czasie naszej dyscyplinie (a także agronomii) wiele sukcesów 
[Górski 1927]. Szczegółowe ich wyliczanie i przytaczanie nazwisk najbardziej 
zasłużonych uczonych nie mieści się w ramach tego opracowania, tym bardziej 
że są to sprawy wśród gleboznawców dość powszechnie znane. Warto natomiast 
wymienić kierunki badań, w których odnotowaliśmy bardziej znaczące osiągnię
cia.

W wielu regionach kraju prowadzono prace kartograficzne w różnych skalach, 
gromadząc materiały do przyrodniczych i bonitacyjnych klasyfikacji gleb. Udo
skonalono metody rozpoznawania gleb w polu i metody badania ich genezy. 
Zajęto się problemami erozji gleb. Zapoczątkowano intensywne badania chemi
cznych i fizykochemicznych właściwości gleb rozpatrywanych przede wszystkim 
jako źródło substancji pokarmowych dla roślin (głównie uprawnych). Intensywnie 
badano różnego typu nawozy i szeroko rozpropagowano ich stosowanie (oraz 
wapnowanie) dla podniesienia plonów i przeciwdziałania wyjałowieniu i zmęcze
niu gleb. Terlikowski [1926] napisał monografię “O wapnowaniu gleb”. Zainicjo
wano studia nad próchnicą i jej wpływem na wzrost i rozwój roślin oraz na niektóre 
fizykochemiczne właściwości gleb. Powstawały rolnicze stacje badawcze wypo
sażane w coraz lepsze laboratoria i dobrze zaprojektowane pola doświadczalne, 
hale wegetacyjne itp. W związku z melioracjami stosowanymi na coraz szerszą
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skalę rozwijały się także prace w dziedzinie fizyki gleb, zwłaszcza ich wodnych 
właściwości. Prowadzono badania w zakresie biologii i mikrobiologii gleb, przede 
wszystkim nad organizmami uczestniczącymi w cyklu azotowym i w procesach 
humifikacji i mineralizacji resztek organicznych. W niektórych ośrodkach nauko
wych (np. w Poznaniu) zaczęło się wyodrębniać gleboznawstwo leśne [Króliko
wski 1935]. Doskonalono także polskie słownictwo i aparat pojęciowy w zakresie 
gleboznawstwa, chemii rolnej i in. Wydaje się, że we wszystkich tych dziedzinach 
osiągnięcia polskich gleboznawców, chemików rolnych i mikrobiologów były 
przed drugą wojną porównywalne z dobrym poziomem światowym (niekiedy go 
nawet wyprzedzały).

Druga wojna światowa wyrwała co najmniej pięć lat z normalnego rozwoju 
całej nauki polskiej, w tym także nauki o glebach. Jednakże już wkrótce po wojnie 
nastąpiło bardzo szybkie nadrabianie opóźnień. Były dwie główne przyczyny tego 
przyspieszenia. Pierwsza wiązała się z reformą rolną. Druga to niezwykły zapał i 
entuzjazm ówczesnej młodej kadry. Dzieła gleboznawców z tego okresu zasługują 
na najwyższy szacunek. Dokonali rzeczy wprost niewiarygodnych, gdy się na nie 
patrzy z dzisiejszej perspektywy [Strzemski 1988]. Trzeba było w krótkim czasie, 
w nowych warunkach ustrojowych odbudować od podstaw zniszczone warsztaty 
badawcze i dydaktyczne łącznie z księgozbiorami, odtworzyć przetrzebioną ka
drę, restytuować Polskie Towarzystwo Gleboznawcze* i, wobec terytorialnych 
zmian kraju, rozpoznać ponownie i skartować zasoby glebowe. Bardzo szybko 
opracowano przeglądową Mapę Gleb Polski w podziałce 1:1 000 000 [Tomasze
wski 1950] i natychmiast po jej wydrukowaniu przystąpiono do kartowania gleb 
do mapy w podziałce 1:300 000. To ostatnie zadanie, wykonywane połączonymi 
siłami nauczycieli i uczniów w niepowtarzalnej atmosferze powojennego zrywu 
i zapału, stworzyło ówczesnym młodym adeptom gleboznawstwa jedyną w 
swoim rodzaju szansę zdobycia znacznego doświadczenia terenowego i gruntow
nego zaznajomienia się z całą przebogatą różnorodnością pokrywy glebowej 
poszczególnych regionów Polski [Kwinichidze, Prusinkiewicz 1959]. Zespołowa 
praca koordynowana przez A. Musierowicza [1961] i liczne wzajemne konsulta
cje, służące uzgadnianiu styków opracowywanych arkuszy mapy, przyczyniły się 
do ujednolicenia poglądów, udoskonalenia klasyfikacji gleb i, co szczególnie 
ważne, do koordynacji programów badawczych wszystkich ośrodków gleboznaw
czych kraju.

Na marginesie należy zauważyć, że jedną z wyróżniających cech znacznej 
części młodej kadry pozyskanej wówczas dla gleboznawstwa było duże, grani
czące często z lokalnym patriotyzmem przywiązanie do macierzystych zakładów 
naukowych. Dobro zakładu było z reguły stawiane wyżej niż osobista kariera. W

* Nie sposób nie wspomnieć o wyróżniającej się roli L. Królikowskiego -  wieloletniego sekretarza, a 
następnie wiceprezesa i prezesa Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, od roku 1978 Członka Ho
norowego Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego [Komornicki 1988].
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szczególnie wysokiej cenie było wszystko to, co się od podstaw budowało włas
nymi rękami.

Dodać trzeba, że tak w latach pięćdziesiątych, jak i obecnie głównym źródłem 
specjalistycznej wiedzy młodych gleboznawców była asystentura, a nie fachowe 
studia (bo takich nie było i nie ma). Tu tkwi jedna z przyczyn opóźniania się 
naukowych awansów młodej kadry, w porównaniu z innymi dyscyplinami, w 
których określone ukierunkowanie uzyskuje się począwszy od pierwszego roku 
studiów.

Mówiąc o drugiej połowie lat czterdziestych i o latach pięćdziesiątych, odno
tować należy stworzenie przy Polskim Towarzystwie Gleboznawczym własnego 
czasopisma naukowego -RocznikówGleboznawczych. Powstały też podręczniki, 
np. S. Miklaszewskiego “Zarys nauki o glebie” [1946] i dwutomowy podręcznik 
gleboznawstwa A. Musierowicza [1951, 1953] oraz tegoż autora “Koloidy glebo
we” [1947] i “Adsorpcyjne właściwości gleb” [1947]. Ukazywały się liczne 
skrypty uczelniane.

Marszewska-Ziemięcka [1958] wydała “Mikrobiologię gleb i nawozów orga
nicznych”. Na uwagę zasługują monografie A. Maksimowa “Torf i użytkowanie 
surowca torfowego w rolnictwie” [1959] i F. Terlikowskiego “Próchnica a ży
zność gleb” [1951,1958]. Wcześniej wydano drukiem “Zarys rozwoju naukowej 
systematyki gleb” M. Strzemskiego [1947].

Obok czynników stymulujących rozwój niektórych działów naszego powojen
nego gleboznawstwa istniały jednak pewne okoliczności mniej sprzyjające. Moż
na tu wymienić “odgórnie”, ze względów pozanaukowych, narzucane doktryny 
takich pseudouczonych radzieckich, jak np. Łysenko. Do tej grupy należą też 
pewne elementy teorii autoewolucji gleb, koncepcje jedynego procesu glebotwór- 
czego i trawopolny system W.R. Wiliamsa*. Istniała także dość szczelna, choć 
nie całkowita**, fizyczna i światopoglądowa izolacja naszego gleboznawstwa od 
środowisk naukowych zachodnioeuropejskich i amerykańskich -  i to w okresie 
(lata pięćdziesiąte), kiedy w USA [Soil Survey Staff 1960], a następnie w FAO- 
UNESCO [1974] rewidowano teoretyczne podstawy systematyki gleb. Polskie 
gleboznawstwo jako całość z niejakim opóźnieniem podjęło próby gruntownej 
merytorycznej analizy nowych koncepcji, które Amerykanie zaczęli wówczas 
usilnie propagować w całym świecie [Cieśla, Dzięciołowski, Marcinek 1972].

W latach sześćdziesiątych ograniczenia utrudniające nasze więzi z nauką 
zachodnią zaczęły stopniowo ustępować. Ożywiły się kontakty, zarówno bezpo
średnie -  na międzynarodowych zjazdach i kongresach oraz podczas zagranicz

* Należy jednak przyznać, że rozpropagowanie w Polsce poglądów Wiliamsa odegrało także pozytyw
ną rolę przez uwypuklenie roli czynników biologicznych w procesie glebotwórczym [Terlikowski 
1950].
** Polskie Towarzystwo Gleboznawcze już od początku swego istnienia było członkiem Międzynarodo
wego Towarzystwa Gleboznawczego, którego jednym z założycieli był S. Miklaszewski [Strzemski 
1988].
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nych staży, wyjazdów naukowych itp. -  jak też pośrednie poprzez zwiększony 
dopływ zachodniej literatury specjalistycznej.

Nie znaczy to jednak, że nie istniały wówczas inne trudności i zagrożenia, 
oddziałuj ące ujemnie na pewne elementy rozwoju naszej dyscypliny. W 1952 roku 
wydziały rolnicze, a wraz z nimi katedry gleboznawstwa, oddzielono od uniwer
sytetów. Utworzono wyższe szkoły rolnicze, przemianowane następnie na akade
mie rolnicze. W strukturze Polskiej Akademii Nauk wyznaczono dla naszej 
dziedziny miejsce w Wydziale V -  Nauk Rolniczych i Leśnych, a więc nie wśród 
dyscyplin podstawowych, lecz stosowanych.

Początkowo mało kto zdawał sobie sprawę z wagi ujemnych skutków tych 
rzekomo czysto organizacyjnych posunięć. Jednakże studia w nowo utworzonych 
uczelniach rolniczych zaczęły być powoli dominowane przez kierunki wąsko 
praktycystyczne. Od pewnego czasu gleboznawstwo w uczelniach rolniczych jest 
spychane do grupy drugorzędnych nauk pomocniczych z coraz bardziej reduko
waną liczbą godzin wykładowych i przeznaczonych na ćwiczenia terenowe i 
laboratoryjne. W związku z tym ograniczaniu podlega też liczba etatów nauko
wo-dydaktycznych i technicznych, co z kolei pogłębia tzw. lukę pokoleniową. 
Nierzadko, dla “oszczędności” i z powodu braków kadrowych, wykłady z glebo
znawstwa powierzane są specjalistom z innych dziedzin, np. uprawowcom, a 
sprawy ochrony gleb przejmują geografowie lub samozwańczy “ekolodzy”, któ
rych merytoryczne przygotowanie w tym zakresie ogranicza się niejednokrotnie 
do wiedzy zaczerpniętej z wycinków prasowych. W ten sposób kształci się u nas 
nie tylko rolników, lecz także przyszłych gleboznawców. Takie specjalności, jak 
np. biochemia gleb, geografia gleb, czy paleopedologia, straciły szanse na pełny 
rozwój. Większość wydziałów rolniczych zaledwie toleruje w najlepszym razie 
istnienie tych dziedzin, zwłaszcza od chwili, gdy wprowadzono znaczne oszczęd
ności i ograniczenia etatowe dla pracowników naukowo-dydaktycznych. Decy
denci różnych szczebli, nie dysponując odpowiednią wiedzą przyrodniczą, często 
zapominają o tym, że procesy zachodzące w glebach są niezwykle istotne nie tylko 
dla lokalnego rolnictwa, lecz że kształtują one w skali globalnej klimat, obecny i 
przyszły skład całej atmosfery oraz decydująco wpływają na chemizm rzek, jezior, 
mórz i oceanów. Najważniejsze ogniwa absolutnie wszystkich procesów biogeo- 
chemicznych na całej kuli ziemskiej wiążą się z pedosferą. Bez gleb nie byłoby 
życia na Ziemi, tak jak bez życia nie byłoby gleb.

Przeciętny poziom ogólnoprzyrodniczego przygotowania absolwentów począł 
się od pewnego czasu niepokojąco obniżać. Przyczyniło się do tego m.in. umaso- 
wienie studiów i minimalizacja wymagań egzaminacyjnych oraz nieuchronne 
wykruszanie się kadry doświadczonych pedagogów akademickich (emerytury, 
zgony). Szczególnie dotkliwie ubytki kadrowe zaznaczyły się w gleboznawstwie 
leśnym, co analizowałem w innym miejscu [Prusinkiewicz 1988]. Wydaje się 
natomiast, że tzw. drenaż mózgów, znany z innych, bardziej elitarnych dziedzin 
nauki, tylko w nieznacznym stopniu dotknął nasze środowisko. Nasi absolwenci
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nie należą widocznie do najbardziej poszukiwanych w przodujących krajach 
zachodnich.

Skutki powierzchownego traktowania gleboznawstwa na studiach rolniczych 
i dającego znać o sobie niedostatku dobrze przygotowanych kadr bywają niekiedy 
opłakane i nasuwają smutne refleksje. Oto niedawno jeszcze rozważano, czy nie 
zlikwidować działu gleboznawstwa w znanym w świecie puławskim Instytucie 
Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa! Albo inny przykład: niektórzy spośród 
pracowników tak zasłużonych przecież ośrodków doradztwa rolniczego utracili 
widocznie kontakt z rzetelną wiedzą gleboznawczą oraz z nauką o nawożeniu gleb, 
fizjologią roślin itp., gdyż zaczynają się specjalizować w propagowaniu kalenda
rzy “biodynamicznych” i innych tego rodzaju rewelacji trącących powrotem do 
astrologii.

Większość polskich placówek gleboznawczych jako główną (jeśli nie jedyną) 
funkcję gleby przyjmuje, po staremu, produkowanie plonów. Tymczasem gleba 
jest tworem wielofunkcyjnym i nie wolno o tym zapominać. Do nie dających się 
niczym zastąpić funkcji gleby należy oprócz produkowania biomasy także jej 
rozkład, magazynowanie węgla w próchnicy, udział w przepływie energii, retencji 
i obiegu pierwiastków pokarmowych i wody, oczyszczanie przesiąkającej wody 
z substancji toksycznych, a także uczestnictwo w procesach samoregulacyjnych, 
zapewniających ekosystemom mniejszą lub większą odporność na działanie czyn
ników destrukcyjnych. Gleba służy też jako środowisko życia podziemnych 
organów roślin oraz różnorodnej mikroflory i fauny, którym stwarza określone 
warunki troficzne, wodne, tlenowe, termiczne itd. o swoistej dynamice dobowej, 
sezonowej i wieloletniej.

Ponad połowa artykułów publikowanych w Rocznikach Gleboznawczych do
tyczy obecnie, jak przed laty, spraw chemii rolnej. Konkursy ogłaszane przez 
Redakcję w celu zwiększenia udziału prac z innych dziedzin gleboznawstwa nie 
przyniosły dotąd zamierzonych rezultatów. Jedną ze specyficznych cech naszych 
Roczników jest też niedostatek na ich łamach dyskusji i polemiki naukowej. Nurt 
ekologiczny (ekopedologia), najbardziej powołany do zajmowania się współczes
nymi (także pozarolniczymi) wyzwaniami, rozwija się na razie niemrawo, mimo 
że od kilkudziesięciu lat jest obecny w naszym gleboznawstwie. Na domiar złego 
kryzys, który ostatnio dotknął polską naukę i polskie rolnictwo, utrudnia kontakt 
nauki z praktyką i zmniejsza zapotrzebowanie na wyniki badań. Trzeba dodać 
nawiasem, że odbiło się to fatalnie na sytuacji finansowej i działalności Polskiego 
Towarzystwa Gleboznawczego, które jeszcze przed kilku laty było gospodarczo 
samowystarczalne i należało do przodujących towarzystw naukowych w kraju.

Do zjawisk, które wywołały i nadal wywołują pewien ujemny wpływ na stan 
i rozwój naszej dyscypliny w Polsce, można też, moim zdaniem, zaliczyć niektóre 
poczynania V Wydziału Polskiej Akademii Nauk. Mam na myśli wyłączenie z 
całości nauk o glebie działu fizyki gleb oraz działu melioracji wodnych. Powołano 
dla nich odrębne komitety. Stało się to z czasem przyczyną ograniczenia konta
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któw naukowych między specjalistami zajmującymi się różnymi dziedzinami 
gleboznawstwa z ewidentną szkodą dla poszerzania horyzontów naukowych 
każdej ze sztucznie rozdzielonych grup. Na dodatek przy Prezydium PAN utwo
rzono jeszcze jeden Komitet “Człowiek i Środowisko”, który, wbrew swej nazwie, 
nie utrzymuje żywych kontaktów z gleboznawcami działającymi w innych komi
tetach. Negatywne skutki takich podziałów pogłębia dodatkowo przyjęcie przez 
władze PAN zasady, która, jeśli nie brać pod uwagę wyjątków, zakazuje równo
czesnego członkostwa w kilku komitetach.

Podsumowując najogólniej charakterystykę gleboznawstwa polskiego w pier
wszych i kolejnych dziesięcioleciach po ostatniej wojnie powiedzieć można, że 
był to czas rozszerzonej i przyspieszonej kontynuacji działań okresu międzywo
jennego, skierowany jeszcze bardziej niż niegdyś na zaspokajanie potrzeb rolnic
twa i w mniejszym stopniu leśnictwa. Powstały pierwsze podręczniki poświęcone 
gleboznawstwu leśnemu [Musierowicz, Uggla 1964; Uggla 1965; Puchalski, 
Prusinkiewicz 1975, 1990]. Zaczęła się wyłaniać specyficzna problematyka gleb 
górskich [Adamczyk 1965; Uziak 1964]. Dużo uwagi poświęcano zagadnieniom 
erozji gleb [Dobrzański, Malicki, Ziemnicki 1953] oraz glebom hydrogenicznym 
[Zawadzki 1964; Okruszko 1983]. Na niespotykaną dotąd skalę rozwinęły się 
prace kartograficzne, które umożliwiły wykształcenie licznych specjalistów, 
zwłaszcza w zakresie gleboznawstwa terenowego. Polskie Towarzystwo Glebo
znawcze opracowało komputerowy system informatyczny o środowisku glebo
wym BIGLEB [Grupa Robocza BIGLEB, 1979]. Zainicjowano badania nad 
pierwiastkami śladowymi [Kabata-Pendias, Pendias 1979] i nad mikromorfologią 
gleb [Kowaliński 1972]. Poszczególne składniki gleby, zwłaszcza pierwiastki 
śladowe i związki humusowe, analizowano coraz bardziej wyszukanymi metoda
mi instrumentalnymi, co jednak nie przyniosło rewelacyjnych odkryć [Turski 
1963, 1964]. Zapoczątkowano badania w zakresie pedozoologii [Prusinkiewicz 
1951]. Kontynuowano prace nad systematyką gleb [Kuźnicki i in. 1974, 1989, 
Prusinkiewicz 1985]. Rozwijano studiapaleopedologiczne [Kowalkowski, Berger 
1966; Konecka-Betley 1982]. Zespół kierowany przez Królikowskiego [1986] 
opracował “Album gleb Polski”. W dziedzinie ochrony gleb można zarejestrować 
kilkapoczynań pionierskich: utworzono kilka rezerwatów glebowych i oryginalny 
system Glebowych Powierzchni Wzorcowych [Królikowski, Prusinkiewicz 
1987].

Obok niewątpliwych sukcesów, osiąganych w dużej mierze przez pasjonatów 
oraz w ramach ambitniejszych prac doktorskich i habilitacyjnych, dały też jednak 
znać o sobie negatywne skutki okupacji oraz późniejszego okresu biurokratycz
nego zarządzania nauką przez ludzi nie zawsze w pełni kompetentnych, a często 
także oportunistów i krótkowzrocznych doktrynerów. Do dziś nie udało się do 
końca przezwyciężyć wszystkich negatywnych pozostałości tego okresu.

Przejdźmy do analizy stanu aktualnego. Obecnej, niewątpliwie trudnej sytuacji 
gleboznawstwa nie ułatwia stosowany od kilku lat system finansowania badań
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przez Komitet Badań Naukowych, w którym tematy gleboznawcze, wobec braku 
oddzielnej, własnej sekcji, kierowane są przede wszystkim do sekcji rolniczej. 
Przychylniej traktowane są tam zagadnienia czysto praktyczne, zwykle mało 
oryginalne. Zdarza się wprawdzie, że niektóre problemy gleboznawcze trafiają do 
innych sekcji, lecz w ten sposób nasza tematyka ulega rozproszeniu. System KBN 
potęguje dezintegrację naszej dyscypliny oraz sprzyja ucieczce od tematów trud
nych, wymagających często kosztownych, połączonych z ryzykiem, wieloletnich 
eksperymentów terenowych i laboratoryjnych, na rzecz łatwych “samograjów”, 
które można zakończyć publikacją w ciągu 2-3 lat, najchętniej w lokalnych 
czasopismach uczelnianych. Wydawnictwa te, borykające się zwykle z dużymi 
trudnościami finansowymi, reprezentują często poziom edytorski dokładnie odpo
wiadający tym trudnościom i mają z reguły bardzo ograniczony krąg czytelników. 
Coraz powszechniej stosowaną miarą sukcesu naukowego stają się nie oryginalne 
koncepcje i wyniki badań, lecz wysokość uzyskanego grantu i liczba (nie jakość!) 
publikacji.

Tymczasem w kraju, zwłaszcza w środowiskach pozarolniczych, wciąż narasta 
zainteresowanie rzetelną, współczesną wiedzą gleboznawczą. Pod adresem gle
boznawców kierowane są różnego typu pytania ze strony przedstawicieli poszcze
gólnych działów nauk podstawowych, takich jak geologia (zwłaszcza geologia 
czwartorzędu), hydrogeologia, geomorfologia, geochemia krajobrazu, paleogeo- 
grafia, geografia fizyczna i ekonomiczna (Polski, świata), geobotanika, ekologia, 
ochrona środowiska, archeologia itd. Coraz częściej kontaktów z glebozna
wstwem poszukują nauki medyczne (geomedycyna). W związku z prognozowa
nymi antropogenicznymi zmianami klimatu pojawiają się też zapytania dotyczące 
przewidywanych przeobrażeń gleb różnych stref klimatycznych oraz sposobów 
prowadzenia krótko- i długookresowego monitoringu glebowego, zdalnego (lot
niczego i satelitarnego) rozpoznawania gleb i sposobów ich użytkowania, ewolucji 
i sukcesji poszczególnych taksonów glebowych itd. Od gleboznawców wymaga 
się też coraz częściej przy widy wania ewolucji gleb, jasnego stanowiska w zakresie 
merytorycznej oceny teoretycznych podstaw naukowej systematyki gleb, wyjaś
niania aktualnych trendów w taksonomii gleb Polski i świata itp.

Trzeba samokrytycznie przyznać, że nasze prawie wyłącznie z rolnictwem 
powiązane gleboznawstwo często nie może się wykazać dostateczną gotowością 
do podejmowania nowych tematów o ponadlokalnym, globalnym znaczeniu, 
wymagających nasilenia kontaktów interdyscyplinarnych i międzynarodowych, 
wyznaczanych przez problemy współczesnego życia. Ścisłe metody ilościowe i 
komputerowe opracowywania wyników z dość dużym trudem torują sobie drogę 
wśród mało precyzyjnych, tradycyjnych metod opisowych. W polskim glebozna
wstwie rolniczym do rzadkości należą nowe, oryginalne i odkrywcze koncepcje 
oraz uniwersalnie ważne treści o ponadlokalnym, ogólnoprzyrodniczym znacze
niu. Dodać do tego należy trudności biurokratyczne, finansowe i kadrowe, krępu
jące swobodę naszych poczynań.
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Te i inne nurtujące nas problemy są wprawdzie dostrzegane i dyskutowane na 
posiedzeniach Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego oraz 
w Komitecie Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN i na odbywających się od 
pewnego czasu corocznie gleboznawczych spotkaniach programowo-metodycz- 
nych (“Współczesne problemy...” 1993) ale, przynajmniej chwilowo, bez znaczą
cych rezultatów.

Odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie w zakresie kierunków prac ba
dawczych i dydaktyki, niektóre uniwersytety i politechniki, a nawet wyższe szkoły 
pedagogiczne, zaczęły powoływać do życia własne placówki gleboznawcze. 
Pierwsze powstały uniwersyteckie katedry (zakłady) w Lublinie i w Toruniu oraz 
gleboznawcza jednostka w Politechnice Warszawskiej. W późniejszych latach 
dołączyły do nich uniwersytety: Warszawski, Poznański, Jagielloński, Łódzki, 
Śląski (?), Gdański oraz Politechnika Białostocka i Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
w Kielcach. Wydaje się, że, jak dotychczas, więcej inicjatywy w kreowaniu 
nowych jednostek przejawiają kierunki geograficzne, a nie biologiczne. Trochę 
to dziwi, bo gleby wykazują wprawdzie wiele właściwości tworów nieożywio
nych, lecz ze względu na charakter zachodzących w nich procesów są jednak 
bliższe organizmom żywym. Nasilający się proces powoływania nowych glebo
znawczych jednostek badawczych i dydaktycznych należałoby powitać z rado
ścią, gdyby nie fakt, że wyposażenie lokalowe, aparaturowe i kadrowe większości 
nowo tworzonych zakładów jest przeważnie bardzo ubogie -  niewspółmiernie 
słabe w stosunku do trudnych zadań stawianych tym placówkom.

Z przytoczonych faktów i spostrzeżeń wyłania się niezbyt optymistyczny obraz 
aktualnego stanu i perspektyw naszej dyscypliny. Przyznać należy, że mimo 
olbrzymich trudności polska nauka o glebie stara się nie tracić kontaktu z czołówką 
światową. Jednakże chwilowo niełatwo wskazać takie osiągnięcia, które mogłyby 
być w świecie uznane za nasz prawdziwie oryginalny wkład w rozwój gleboznaw
stwa rozpatrywanego w kategoriach podstawowej nauki przyrodniczej. Nawet 
opracowania o większym ciężarze gatunkowym, drukowane po angielsku w 
poważnych wydawnictwach, tylko wyjątkowo trafiają do międzynarodowego 
obiegu naukowego, gdyż, ogólnie rzecz biorąc, prestiż polskiego gleboznawstwa 
jako całości jest w świecie niewielki.

Obecne usytuowanie naszej dyscypliny w systemie nauk rolniczych nie ułatwia 
opracowania racjonalnej strategii wychodzenia z przedstawionego kryzysu. Jeśli 
dzień jutrzejszy naszego gleboznawstwa ma być lepszy od dnia dzisiejszego, to 
nie można poprzestać na usługach dla rolnictwa i biernie wyczekiwać na samo
czynne uzdrowienie sytuacji.

Planując sensowny rozwój gleboznawstwa polskiego na bliższą i dalszą przy
szłość należy brać pod uwagę między innymi fakt, że Międzynarodowe Towarzy
stwo Gleboznawcze (ISSS), jako organizacja zrzeszająca indywidualnych 
specjalistów i narodowe towarzystwa gleboznawcze zajmujące się szeroką dzie
dziną nauki o ogromnym znaczeniu teoretycznym i praktycznym, zostało w
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październiku 1993 r. przyjęte w poczet organizacji zrzeszonych w International 
Council of Science Unions (ICSU). Dla ISSS, a więc i dla PTG, jest to wezwanie 
do dalszej, jeszcze bardziej niż dotychczas intensywnej współpracy międzynaro
dowej i interdyscyplinarnej. Przy konstruowaniu planów należy też uwzględnić 
nasze specyficzne polskie uwarunkowania, wynikające tak z historii gleboznaw
stwa w Polsce, jak i z geograficznego położenia kraju. Niektóre z nich to:

-  Duże zróżnicowanie rzeźby i litologii na terenie Polski przy równoczesnej 
obecności znacznych obszarów równinnych ułatwiających porównania.

-  Wielkie bogactwo różnowiekowych form i osadów glacjalnych, peryglacjal- 
nych i holoceńskich dobrze rozpoznanych oraz wydatowanych przez polskich 
specjalistów zajmujących się geologią i geomorfologią czwartorzędu (utwory 
czwartorzędowe pokrywają ok. 90% powierzchni Polski).

-  Dość znaczne zróżnicowanie warunków klimatycznych, powodujące wystę
powanie na stosunkowo małym obszarze Polski granic zasięgowych wielu gatun
ków roślin; część z nich należy do silnych edyfikatorów sterujących wielu 
procesami przebiegającymi w glebach i całych ekosystemach.

-  Dobre rozpoznanie interglacjalnej i polodowcowej historii roślinności oraz 
pokrywy glebowej w Polsce.

-  Dobre archeologiczne rozpoznanie wielu obszarów.
-  Znaczna różnorodność warunków hydrologicznych umożliwiająca prowa

dzenie podstawowych badań nad rolą gospodarki wodnej w kształtowaniu proce
sów glebotwórczych.

-  Wciąż jeszcze dość spore obszary o stosunkowo dobrze zachowanych (mało 
antropogenicznie przekształconych) warunkach przyrodniczych, umożliwiają
cych badanie i odtwarzanie związków między poszczególnymi składnikami eko
systemów i krajobrazów.

-  Dobrze rozwinięta sieć parków narodowych i krajobrazowych oraz rezer
watów i glebowych powierzchni wzorcowych, które mogą stać się dogodnymi 
obiektami badań nad glebami mało zmienionymi przez człowieka; mogą też być 
bazą dla stworzenia sieci monitoringu glebowego.

Obok tych uwarunkowań pozytywnych istnieją jednak także negatywne. Naj
poważniejsze to:

• Brak uczelni posiadających wydziały kształcące gleboznawców od podstaw; 
obecnie głównym źródłem specjalistycznej wiedzy młodych gleboznawców są 
asystentury, a nie fachowe studia; jest to też jedna z przyczyn opóźniania się 
naukowych awansów młodej kadry w naszej dziedzinie w porównaniu z innymi 
dyscyplinami, w których określone ukierunkowanie uzyskuje się począwszy od 
pierwszego roku studiów.

• Istnienie powiększającej się luki pokoleniowej w kadrze gleboznawców 
pracujących na uczelniach i w instytutach naukowych; zbyt niskie uposażenia 
zwłaszcza młodej kadry.

• Niedoinwestowanie większości laboratoriów gleboznawczych.
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• Zarysowujące się coraz silniej tendencje dezintegracyjne, dzielące glebo
znawstwo polskie na szereg wąskich, słabo powiązanych specjalności, wbrew 
trendom umacniającym się aktualnie w gleboznawstwie światowym.

Przyrodnicze warunki naszego kraju, pod niektórymi względami unikatowe w 
Europie środkowowschodniej, predestynują gleboznawstwo polskie do prowadze
nia, oprócz tradycyjnych prac ukierunkowanych rolniczo, również -  a może 
przede wszystkim -  badań podstawowych. Ich wyniki będą miały duże i ponad- 
lokalne znaczenie nie tylko dla dalszego prawidłowego rozwoju samego glebo
znawstwa (ekopedologii), lecz także dla innych nauk zainteresowanych 
przeszłością, stanem obecnym i przyszłym rozwojem środowiska życia człowie
ka, zachowaniem różnorodności biologicznej itd.

Pełne wykorzystanie sprzyjającej przyrodniczej sytuacji Polski dla realizacji 
strategii zapewniającej harmonijny rozwój naszej dyscypliny, wymagać jednak 
będzie spełnienia kilku podstawowych warunków. Należy mianowicie:

-  Przeciwdziałać pogłębianiu się luki pokoleniowej na uczelniach i wszelkimi 
sposobami dążyć do jej zlikwidowania.

-  Wzorem innych krajów dążyć do utworzenia w Polsce przynajmniej jednego 
uniwersyteckiego wydziału gleboznawstwa (ekopedologii). Czystym nonsensem 
jest sytuacja, w której “gleboznawcą” zostaje się u nas po wysłuchaniu kilkunastu 
wykładów z elementarnego kursu wiedzy o glebie i zaliczeniu rocznego stażu 
magisterskiego.

-  Dążyć do uzupełnienia programów szkół podstawowych i średnich ogólno
kształcących elementami rzetelnej wiedzy o glebie.

-  Upowszechnić zrozumienie, że wąska specjalizacja w jakimkolwiek szcze
gółowym dziale gleboznawstwa (np. ochronie gleb, fizyce gleb, paleopedologii 
itd.) może się odbywać tylko na doskonale opanowanych podstawach ogólnogle- 
boznawczych.

-  Rozwijać w Polsce kierunek gleboznawstwa ekologicznego (ekopedologię) 
i prowadzić dalsze, wielostronne badania nad teorią i praktyką ochrony gleb tak 
w skali regionalnej, jak i globalnej.

-  Rozwijać zainteresowania problemami biologii i biochemii gleb.
-  Przeprowadzić szczegółową inwentaryzację gleboznawczą wszystkich gle

bowych powierzchni wzorcowych (GPW) w kraju i stworzyć w ten sposób młodej 
kadrze możliwości podobne do tych, jakie mieli wykonawcy mapy 1:300 000; 
wykorzystać GPW do stworzenia sieci sprawnego monitoringu glebowego.

-  Rozwijać znajomość metod interpretacji i zastosowania specjalistycznych 
zdjęć lotniczych i satelitarnych.

-  Rozwijać zastosowania metod pedometrycznych i matematycznego modelo
wania procesów glebowych.
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-  Zadbać o wyeliminowanie z terminologii gleboznawczej (zwłaszcza z pod
ręczników i skryptów) pojęć nieprecyzyjnych i wieloznacznych i zastąpić je 
terminami dobrze zdefiniowanymi.

-  Podtrzymywać i rozwijać jak najściślejszą (lecz nie monopolistyczną) więź 
z naukami rolniczymi i leśnymi, zwłaszcza z tymi kierunkami, które zyskały 
ostatnio w krajach zachodnich rozgłos jako tzw. zrównoważone (,sustainable) 
rolnictwo i zrównoważone leśnictwo.

-  Dla obustronnych korzyści inicjować i rozwijać jak najściślejszą współpracę 
z wszystkimi stykowymi dyscyplinami teoretycznymi i stosowanymi.

-  Uporczywie uświadamiać wszystkim decydentom, że w dobie przekształceń 
ustrojowych i własnościowych w rolnictwie i leśnictwie nie można lekceważyć 
fachowych ekspertyz gleboznawczych, jeśli się nie chce narażać kraju na niepowe
towane szkody ekologiczne i ekonomiczne.

-  Ujawnić oraz uparcie i konsekwentnie usuwać wszystkie czynniki dezinte
grujące naszą dyscyplinę (np. przez solidarną i uporczywą akcję wymóc na 
opornych decydentach utworzenie odrębnej sekcji gleboznawczej w KBN).

-  Usilnie starać się o środki umożliwiające jak najaktywniejsze włączanie się 
polskich gleboznawców w międzynarodowe akcje badawcze ogłaszane przez 
Międzynarodowe Towarzystwo Gleboznawcze (ISSS) i przez Międzynarodową 
Radę Unii Naukowych (ICSU). Przygotowywać młode kadry do twórczego udzia
łu w tych imprezach.

-Wykorzystywać możliwość drukowania wyróżniających się prac o znaczeniu 
ponadregionalnym w European Journal of Soil Science; stworzyć w tym celu 
rzetelny wewnętrzny komitet redakcyjny promujący dobre prace i nie przepusz
czający prac słabych.

-  Spowodować referowanie publikacji drukowanych w Rocznikach Glebo
znawczych w międzynarodowych wydawnictwach typu Current Contents.

-  Wykorzystać wszelkie możliwości popularyzacji w kraju (zwłaszcza wśród 
decydentów) wiedzy o glebach oraz o ich wielostronnych i nie dających się niczym 
zastąpić funkcjach w środowisku życia człowieka w skali regionalnej i globalnej.

Nie ulega wątpliwości, że obecnego stanu naszego gleboznawstwa nie można 
nazwać kwitnącym. W ciągu lat błędów i fałszującej rzeczywistość “propagandy 
sukcesu”, gdy nadmiernie rozdmuchiwano każde, niewielkie nawet osiągnięcia i 
przemilczano ̂ zagrożenia, nagromadziło się wiele zaniedbań, których usuwanie 
będzie bardzo trudne. Można jednak mieć nadzieję, że wykorzystanie wszystkich 
możliwości tkwiących w przyrodniczych walorach naszego kraju, w niektórych 
dobrych tradycjach naszej dyscypliny oraz w nas samych pozwoli polskiemu 
gleboznawstwu wyzwolić się z narzuconej nam (nie bez naszej współwiny) roli 
czysto usługowej dyscypliny pomocniczej, dołączyć do rzędu samodzielnych 
dziedzin przyrodniczych i zająć należne miejsce wśród innych podstawowych 
nauk wkraczających w XXI wiek.
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YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW OF SOIL SCIENCE 
IN POLAND

Department of Soil Science, N. Copernicus University, Toruń 

SU M M A R Y

The development of soil science in Poland has started, similarly as in many other countries, at the turn 
of XlXth/XXth centuries. First studies were of a reconaissance physiographic character. Large was the 
progress of soil cartography. In our country, two trends have met and enriched each other: the 
geographic-genetical school (the Russian school) and the agro-geological school (the German school). 
The main customer and in most cases also the chief sponsor of pedological research, was agriculture. 
Here should be seen the source of the common interest in the problems of soil fertility and the strict 
relation between soil science and agricultural chemistry. In public opinion, soil science has become an 
inseparable part of the science of agriculture. Thanks agriculture our discipline scored significant 
successes in its time -  and particularly so in the fields of soil cartography and taxonomy, as well as soil 
chemistry (and partially also -  in the field of soil physics as a basis of water melioration). Prior to World 
War II the achievements of Polish scientists in the above mentioned fields were comparable to the average 
world’s level, and sometimes they were even ahead the world’s achievements.

Immediately after the war, thanks the common then enthusiasm and engagement of the time, the 
war-caused delay had been partly made up -  again mainly in the field of cartography (maps scaled 
1:1 000 000 and 1:300 000), as it was a very urgent matter to recognize possibly soon soil resources in 
the Regained Lands. Simultaneously, the results of the politically conditioned, temporary isolation of 
Polish soil science from the western science, had started being revealed. Negative were the consequences 
of some reforms of the education system. Presently, in agricultural universities, pedology has been pulled 
aside to the group of minor-importance auxiliary sciences, with still more and more limited lecture hours 
and lab and field excersises hours. The rigid limits of teaching hours reduce the possibility to employ 
new research assistant candidates. Tutoring of the coming generation has practically disappeared. 
Growing is the so called generational gap. The old, experienced personnel is still less and less frequent. 
The binding system of financing science through the mediation of KBN (Committee of Scientific 
Research) has resulted in superficial and dispersion of research scopes.

In the same time, growing is the interest of the non-agricultural scientific society in cooperation with 
pedologists. Pedology has started its come back to universities and technical institutes. This should be 
considered a favorable phenomenon as the hitherto too tight connection between pedology and agriculture 
is no more capable of successful dealing with the demands and challenges a modern independent natural 
science, which our discipline should be acknowledged as a matter of fact, has been currently facing. The 
future belongs to ecopedology, within the objectives of which also agricultural pedology, an applied field 
of science, should find its place.
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