
Recenzje i prezentacje

Recenzja ksi¹¿ki pt. „Physical, Chemical

and Biological Processes in Soils”

(Fizyczne chemiczne i biologiczne procesy w glebach)
L.W. Szajdak and A.K. Karabanov (red.),

Instytut Œrodowiska Rolniczego i Leœnego PAN
Poznañ 2010, 654 ss., ISBN 978-83-61607-56-4

Nak³adem Instytutu Œrodowiska Rolniczego i Leœnego Polskiej Akademii Nauk
oraz Komitetu Melioracji i In¿ynierii Œrodowiska Rolniczego Polskiej Akademii
Nauk ukaza³a siê niezwykle interesuj¹ca ksi¹¿ka zas³uguj¹ca na uwagê œrodowisk
nauk rolniczych w Polsce i Europie Œrodkowo-Wschodniej. Przedstawia ona bowiem
wyniki prawie dwudziestoletniej bardzo owocnej wspó³pracy zespo³ów badawczych
Europy Œrodkowej w zakresie problematyki gleboznawczej i melioracyjnej.

Historia naukowej wspó³pracy, której ksi¹¿ka stanowi podsumowanie, zosta³a
zapocz¹tkowana w 1993 roku w ramach umowy miêdzy Polsk¹ a Narodow¹ Bia³o-
rusk¹ Akademi¹ Nauk, jako stronami umowy, a Instytutem Œrodowiska Rolniczego
i Leœnego Polskiej Akademii Nauk i Instytutem Wykorzystania Przyrody Bia³oruskiej
Narodowej Akademii Nauk z Miñska (Institute for Nature Management, National
Academy of Sciences of Belarus), jako jednostkami naukowymi realizuj¹cymi tê
umowê. Tematem wspó³pracy jest „Rola humusu i kwasów humusowych w trans-
porcie zwi¹zków biologicznych w glebie”.

We „Wstêpie” (s. 9) oraz rozdziale „17 lat Polsko-Bia³oruskiej Wspó³pracy”
(s. 11–18) L.W. Szajdak i N.N. Bombalov przedstawili kalendarium siedemnasto-
letniej wspó³pracy oraz imponuj¹cy wykaz tytu³ów 22 prac badawczych (w czaso-
pismach angielskich, amerykañskich, fiñskich polskich, bia³oruskich oraz rosyj-
skich), 6 tomów wydawnictw zbiorowych, 38 prezentacji konferencyjnych oraz 27
konferencyjnych streszczeñ. Dane te dobitnie wskazuj¹ na bardzo szeroki zakres
owocnej wspó³pracy miêdzynarodowej.
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Generalnie problematyka ksi¹¿ki dotyczy:
� relacji miêdzy w³aœciwoœciami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi gleb

organicznych i mineralnych;
� zmian w³aœciwoœci gleb na skutek u¿ytkowania;
� wykorzystania nowoczesnych metod pomiaru w³aœciwoœci fizycznych, mecha-

nicznych i chemicznych gleb organicznych i mineralnych.
Ujête w tomie opracowania szczegó³owe zosta³y zgrupowane w trzech czêœciach.
Czêœæ I „Procesy Fizyczne” (s. 19–152) zawiera trzynaœcie opracowañ omawia-

j¹cych m.in. migracje zasobów mineralnych w obrêbie pasów zadrzewieñ w Stacji
w Doœwiadczalnej w Turwi, fizykochemiczne w³aœciwoœci gleb Kujaw w rejonach
uprzemys³owionych, zmiany w area³ach naturalnych i rolniczo u¿ytkowanych tor-
fowisk w Bia³orusi w ostatnim dwudziestoleciu, ocena w³aœciwoœci fizycznych
substratów torfowych wykorzystywanych w sadownictwie, warzywnictwie oraz
kwiaciarstwie, zmiany w³aœciwoœci fizycznych gleb organicznych, bêd¹cych wyni-
kiem melioracji, procesy transformacji sapropela zachodz¹ce w trakcie suszenia.

Czeœæ II. „Procesy Chemiczne” (s. 152–533) zwiera 33 opracowania przedsta-
wiaj¹ce takie zagadnienia jak m.in. migracje wapnia i magnezu do wód gruntowych,
procesy denitryfikacyjne w s¹siedztwie pasów zadrzewieñ i kêp drzew, mobilnoœæ
azotu mineralnego, fosforu i wêgla w torfowiskach Kuwasy, w³aœciwoœci hydro-
fobowe oraz hydrofilne kwasów humusowych wyizolowanych z gleb w obrêbie
pasów zadrzewieñ o ró¿nym wieku i sk³adzie gatunkowych roœlin, zmiany aktyw-
noœci enzymatycznej gleb w wyniku ska¿enia produktami ropopochodnymi, ocena
denitryfikacji w glebach zadrzewieñ oraz przyleg³ych pól uprawnych; aktywnoœæ
enzymów uczestnicz¹cych w procesach redox oraz cyklu azotu w glebach zadrzewieñ
œródpolnych o ró¿nym wieku i sk³adzie gatunkowych roœlin i na przyleg³ych polach
uprawnych, ocena w³aœciwoœci fraktalnych zwi¹zków materii organicznej torfów.
Ponadto autorzy prezentuj¹ wyniki oznaczeñ fitohormonu (kwasu indolilo-3-octowe-
go), a tak¿e innych regulatorów wzrostu roœlin w glebach organicznych i substratach
torfowych oraz wielu innych zwi¹zków biologicznie czynnych o zdefiniowanej
i niezdefiniowanej strukturze chemicznej w torfach (aminokwasy, zwi¹zki fenolowe,
witaminy etc.). Uwagê zwracaj¹ równie¿ praktyczne opracowania dotycz¹ce prepara-
tów humusowych przygotowanych na bazie torfów i sapropeli, wykorzystywanych
w rolnictwie, jako nawozy organiczne oraz w warzywnictwie i kwiaciarstwie.

Czêœæ III „Biologiczne Procesy” (s. 537–634) zawiera osiem opracowañ odno-
sz¹cych siê m.in. do praktycznego wykorzystania substancji biologicznie czynnych.
Na uwagê zas³uguj¹ zw³aszcza rozdzia³y omawiaj¹ce mikrobiologiczne nawo¿enie,
prawid³owe zagospodarowywanie terenów powsta³ych po eksploatacji torfowisk,
a tak¿e wykorzystanie substancji torfowych, jako regulatorów wzrostu roœlin oraz
w programach rekultywacyjnych. Refleksje budzi opracowanie wskazuj¹ce na zmia-
ny w biologicznej aktywnoœci gleb w sadach jab³oniowych w nastêpstwie nieracjonal-
nego i intensywnego nawo¿enia chemicznego.
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Na uwagê zas³uguje ujêcie w monografii wielu aspektów zmeliorowanych, zarów-
no bia³oruskich oraz polskich, torfowisk. Ekosystemy torfowiskowe, jako niezwykle
czu³e na procesy odwodnienia podlegaj¹ z³o¿onym procesom, których kierunek i me-
chanizm w ksi¹¿ce zosta³ przedstawiony niezwykle nowatorsko. Ponadto istotnym
walorem ksi¹zki jest zaprezentowanie nowych technik i metod analitycznych, których
wykorzystanie w znacznym stopniu powinno przyczyniæ siê do poszerzenia dotych-
czasowych kierunków badawczych oraz przedstawienia nowych metod oszacowania
parametrów chemicznych i fizycznych w glebach organicznych i mineralnych.

Bezdyskusyjnie redaktorzy, autorzy i wydawcy tej ksi¹¿ki zas³uguj¹ na naj-
wy¿sze pochwa³y i uznanie. Dziêki ich inicjatywie badawczej oraz wysi³kom orga-
nizacyjno-wydawniczym piœmiennictwo rolnicze wzbogaci³o siê o niezwykle cenn¹
pozycjê ksi¹¿kow¹, która nie tylko przedstawia bardzo nowatorskie osi¹gniêcia
gleboznawczo-rolnicze obejmuj¹ce rejon œrodkowej i wschodniej Europy, ale tak¿e
bêdzie stymulowaæ dalsze badania w tym zakresie.

Instytut Œrodowiska Rolniczego i Leœnego PAN oraz Komitet Melioracji i Œro-
dowiska Rolniczego – a zw³aszcza redaktorzy Profesorowie L. W. Szajdak i A.K.
Karabanov – zas³uguj¹ na serdeczne gratulacje za zrealizowania tego ambitnego
projektu, gdy¿ wydanie ksi¹¿ki w jêzyku angielskim zapewnia spopularyzowanie
powy¿szych osi¹gniêæ i korzystanie z niej przez miêdzynarodowe krêgi specjalistów
nauk gleboznawczych i rolniczo-leœnych.

Ponadto ksi¹¿ka, co warte podkreœlenia, stanowi doskona³¹ promocjê w³aœciwej
polityki prowadzonej przez Polsk¹ Akademiê Nauk, która dziêki jej programom bila-
teralnym z innymi Akademiami Nauk, zapocz¹tkowuje, a nastêpnie wspiera naukowe
kontakty swych pracowników naukowych z ich zagranicznymi wspó³pracownikami.
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