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Pogarszanie się stosunków wodnych w glebie na terenie Wielkopolski 

Polskie Naukowe Towarzystwo Leśne 

zorganizowało wstępną naradę roboczą na 

temat pogarszania się stosunków wodnych 

w glebie na terenie Wielkopolski, która od- 

była się w dniach 16 i 17 grudnia 1955 r. 

w Poznaniu. 

W pierwszym dniu 

następujące referaty: 

Prof drM.Strzemski— „Znacze- 

nie badań z zakresu historii kultury mate- 

rialnej dla poznania tła przeobrażeń sto- 

sunków przyrodniczych w Wielkopolsce i 

na Kujawach'. 

Mgr inż. Mastyński— „Zmiany 

stosunków wodnych i ich wpływ na gospo- 

darkę leśną na terenie woj. bydgoskiego. 

Mgr inż.J. Kuciński— „Zmiany 

stosunków wodnych i leśnych i ich wpływ 

na kształtowanie się krajobrazu na terenie 

woj. bydgoskiego'. 

obrad wygłoszono 

Prof. dr K. Suchecki — „Jakie pra- 

wdopodobne przyczyny wpływają na obni- 

żenie się lustra wód w glebach na terenach 

Polski w ogóle*. 

W drugim dniu obrad omawiano w dy- 

skusji następujące zagadnienia: 

Prof. dr J. Lambo r — Deficyty wodne 

w Polsce. 

Prof. dr Z. Czubiński— Rola ele- 

mentów kserotermicznych w szacie roślin- 

nej Wielkopolski. 

Prof. dr J. Urbanski — Fauna jako 

wskaznik stepowienia Wielkopolski. 

Mer inz. A. Czartoryski— Po- 

garszanie się stosunków wodnych w Wiel- 

kopolsce i na Kujawach a problem kształ- 

towania krajobrazu. 

Doc. dr Z. Wilusz — Wpływ zadrze- 

wień ochronnych na wilgotność gleb. 

Narada naukowa Komisji Biologii w Gospodarce Wodnej 

Komitetu Nauk Rolniczych 

W dniach 18 i 19 grudnia 1955 r. odbyła 

się w Warszawie narada naukowa w spra- 

wie dedradacji i regeneracji torfowych 

gleb łąkowych. Porządek dzienny obejmo- 

wał następujące referaty: 

Doc. mgr J. Prończuk — „Problem 

degradacji łąk na torfowiskach Polski". 

Prof. dr S. Tołpa — „Rozwój zbioro- 

wisk roślinnych na torfowiskach w zależ- 

ności od kierunku przebiegu procesów bio- 

logicznych w podłożu torfowym". 

Mgr H Okruszko — „Zjawiska de- 

gradacji torfu na tle rozwoju torfowisk“. 

Drugi dzień narady był poświęcony dy- 

skusji nad referatami i podsumowaniu dy- 

skusji przez poszczególnych referentów.


