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The main objective was a conceptual updating of pedology science with a new vision
about the soil with an element of the ecosystem subjected to superficial dynamic and
human actions. Contemplate it with fundamental elements of territory and the agricultural
and natural landscape, relationship with biodiversity and geodiversity, the Natural Protected
Areas and the erosion problems.
Its organization has been related with the international commemoration of “2015
International year of the soil”. This celebration tried a spreading of edaphological science
and the importance of the soils like a fundamental elements of the Biosphere, helping to the
present environmental and ecological situation. In the same time was objective of the
seminar the complete academy formation of students participating, the exchange of
scientific knowledge, institutional cooperation, international projection and the
multidisciplinary.
It was supervised to students of different Faculties of Science, Engineering,
Geography and Archaeology, different professionals of private and public sector, managing
and business farmers, societies and associations farming, and technicians and researchers in
general. The course information was sent to different national and regional universities, to
Spanish Soil Science Association (SECS), Spanish Geomorphology Association (SEG),
Quaternary Spanish Association (AEQUA) and the Royal Academy Science network of
Andalucía (Spain).
The seminar have participated 38 students and 18 professors and technicians of
different Spanish center research (universities and autonomous government technicians),
2 from Spanish-America (Brazil and Colombia), 2 German universities (Dresden and
Bayreuth), 2 from Russian institutions (Lomonozov University and Petersburg Soil
Museum) and 1 from Dnipropetrovsk Agrarian University (Ukraine).
The general subject matter was: Mediterranean soil weathering processes: Tropical
soils; Soil erosion; Soils diversity in Mediterranean region; Agriculture and contamination
problems; Soil processes: sand dunes in Doñana National Park; Aluvial soils and
archaeology; Quaternary, Holocene and soil chronology; Palaeosoils interpretation; Soil
mapping: the soil map of Andalusia region; The Chernozem; Soils and society:
Doucuchaev Soil Museum; Anthropology and soils; Soils and agriculture; Soils data and
statistical study; Soil of Mars.
The staff and centers research participating was: J. M. Recio Espejo (University of
Córdoba, Spain and Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Ukraine), and
F. Díaz del Olmo (University of Seville, Spain) organizers.

Professor G. Paneque Guerrero together seminar organizers
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G. Paneque Guerrero (Emeritus Professor University of Seville); W. Zech (Soil
Science, University of Bayreuth, Germany); J. Torrent Castelet (Emeritus Professor
University of Córdoba); N. Bellinfante Crocci (University of Seville); L. Corral Mora
(University of Córdoba); D. de la Rosa Acosta (CSIC); T. Vanwalleghem (University of
Córdoba); Alberto Inda (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil); A. Rusakov
(Institute of Earth Science, Petersburg, Russia); J. Gil Torres (University of Córdoba);
T. Zubkova (Soil Science Faculty, Lomonozov University, Moscow, Russia); M. Rodriguez
Suriam (Andalusia Environmental Autonomous Government); D. Faust (Technichen
Universitätt of Dresde, Germany) ; F. Borja Barrera (University of Huelva);
D. Mirosmichenko (Agrarian University of Dnipropetrovsk, Ukraine); J. L. González
Fernández (University of Córdoba); C. Borja Barrera (University of Seville).
Made good use this opportunity of this international year to pay tribute to
D. Guillermo Paneque Guerrero, Professor of Córdoba and Seville University, Master of
some generation of Spanish pedologists, to the memory to Professor Lev O. Karpachevskiy
(died in 2012), and the same time to sent regards to Professor Anatoly P. Travleev, as two
significant exponents of Russian and Ukrainian Soil Science development.
д-р біол. наук, проф.
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Семінар «Ґрунти як ресурс у біосфері»,
25–27 листопада 2015 (Уельва, Іспанія)
Розширений курс в тридцять академічних годин проходив в Ла Рабіда (Уельва,
Іспанія), в штаб-квартирі Міжнародного Університету Андалусії (UNIA) при
економічній підтримці Андалузького автономного уряду навколишнього середовища,
організованого університетом Кордови (факультет наук) і Севільським університетом
(факультет географії), у співпраці з семінаром «Микола Масюк» і Андалузькою
групою з четвертинного періоду (AEQUA-GAC).
Головним завданням було концептуальне оновлення науки ґрунтознавства з
новим баченням ґрунту як елемента екосистеми, який зазнає поверхневих
динамічних дій людини. Ґрунт розглядається як основний елемент території і
сільськогосподарського і природного ландшафту, що взаємодіє з біологічним і
географічним різноманітттям, природними територіями і проблемами ерозії.
Організація семінару була пов'язана з 2015 Міжнародним роком ґрунту. Метою
заходу стало поширення науки ґрунтознавства та підкреслення важливості ґрунту як
основного елемента біосфери, допомоги у вирішенні проблем навколишнього
середовища і екологічної ситуації. У той же час завданням семінару був обмін
науковими знаннями, інституційна співпраця, міжнародні та міждисциплінарні
проекти.
Були заслухані виступи студентів різних наукових і технічних факультетів,
географії та археології, різних фахівців приватного та державного сектора,
менеджерів і бізнес-фермерів, товариств та асоціацій сільського господарства,
техніків і дослідників в цілому. Інформаційний курс був спрямований на аудиторію
різних національних і регіональних вузів: Іспанська асоціація ґрунтознавства,
Іспанська асоціація геоморфології, Іспанська асоціація четвертинного періоду і
Королівська академія наук Андалусії (Іспанія).
У семінарі взяли участь 38 студентів та 18 професорів і техніків різних
іспанських дослідницьких центрів (університетів і автономних державних технічних
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інститутів), 2 – від Іспано-американського союзу (від Бразилії і Колумбії), 2 – від
німецьких університетів (Дрезден і Байройт), 2 – від російських інститутів
(Університет Ломоносова і Петербурзький музей ґрунту) і 1 – від Дніпропетровського
аграрно-економічного університету (Україна).
Основними предметами для обговорення стали: Середземноморські ґрунти,
процеси вивітрювання; Тропічні ґрунти; Ерозія ґрунту; Ґрунтова різноманітність в
Середземноморському регіоні; Сільське господарство і проблеми забруднення;
Ґрунтові процеси; Піщані дюни в Національному парку Доньяна; Алювіальні ґрунти і
археологія; Четвертинний період, Голоцен і хронологія ґрунтів; Інтерпретації палеоґрунтів; Картографування ґрунту; Ґрунтова карта регіону Андалусії; чорнозем;
Ґрунти і суспільство; Музей ґрунтів Докучаєва; Антропологія і ґрунти; Ґрунти і
сільське господарство; ґрунтові дані і статистичні дослідження; Ґрунт Марса.
Учасники-організатори: Х. M. Реціо Еспехо (Університет Кордови, Іспанія і
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна), Ф. Діас
дель Олмо (Університет Севільї, Іспанія).
Учасники: Г. Панеке Герреро (почесний професор Університету Севільї); В. Зах
(Університет ґрунтознавства, Байройт, Німеччина); Дж. Торрент Кастелет (почесний
професор Університету Кордови); Н. Беллінфанте Крочі (Університет Севільї);
Л. Коррал Мора (Університет Кордови); Д. де ла Роса Акоста (CSIC);
Т. Ванвалленгем (Університет Кордови); Альберто Інду (Федеральний університет
Ріо-Гранде-ду-Сул, Бразилія); А. Русаков (Інститут геологічних наук, СанктПетербург, Росія); Дж. Джил Торрес (Університет Кордови); Т. Зубкова (факультет
ґрунтознавства, Університет Ломоносова, Москва, Росія); М. Родрігес Суріам
(Автономний уряд по навколишньому середовищу, Андалусія); Д. Фауст (Технічний
Університет Дрездена, Німеччина); Ф. Борха Баррера (Університет Уельви);
Д. Мірошниченко (Дніпропетровський аграрний університет, Україна); Дж. Л. Гонсалес
Фернандес (Університет Кордови); С. Борха Баррера (Університет Севільї).
У цей Міжнародний рік ґрунту семінар послужив прекрасною можливістю
приділити належну увагу Д. Гільєрмо Панеке Герреро, професору університетів
Кордови і Севільї з покоління іспанських ґрунтознавців, згадати професора Лева
Оскаровича Карпачевського (помер в 2012 році), і в той же час відправити привіт і
найкращі побажання професору Анатолію Павловичу Травлєєву, підкресливши тим
самим значущість розвитку російського і українського ґрунтознавства.
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