Profesorowi Romanowi Soji w 70 rocznicę Urodzin
Niniejszy tom Przeglądu Geograficznego jest dedykowany Profesorowi
Romanowi Soji z okazji jubileuszu 70. urodzin.
Profesor Roman Soja urodził się w Dobrzechowie koło Strzyżowa na Pogórzu
Karpackim. W 1969 roku, na ostatnim roku studiów geograficznych na Wydziale
Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, podjął pracę w Zakładzie
Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, Instytutu Geografi i i Przestrzennego
Zagospodarowania PAN w Krakowie. Z Zakładem tym (obecnie Zakład Badań
Geośrodowiska) związał swoją karierę naukową. Od roku 2005 z powodzeniem
rozwija działalność dydaktyczną w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Główne zainteresowania naukowe Profesora Romana Soji skupiają się na
zagadnieniach związanych z obiegiem wody w środowisku przyrodniczym.
Większość Jego prac dotyczy rozpoznania prawidłowości przebiegu procesów
hydrologicznych w środowisku przyrodniczym na obszarze Karpat, zmieniającym się pod wpływem czynników naturalnych oraz antropogenicznych. W czasie swojej kariery naukowej wielokrotnie uczestniczył w zagranicznych ekspedycjach naukowych i publikował wyniki badań nad stosunkami wodnymi Changaju i Chenteju w Mongolii oraz Himalajów i Wyżyny Meghalaya w Indiach.
Ważnym nurtem w badaniach Profesora Romana Soji były zagadnienia z zakresu paleohydrologii, w tym metody rekonstrukcji przepływów na podstawie zapisu sedymentologicznego i parametrów paleomeandrów. W dorobku liczącym
niemal 200 prac znajdują się także opracowania map hydrograficznych i sozologicznych różnych regionów Polski.
Profesor jest promotorem trzech rozpraw doktorskich oraz kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich. W uznaniu swoich osiągnięć Profesor
Roman Soja został wybrany na członka wielu organizacji naukowych, m.in.
Komitetu Nauk Geograficznych PAN, Komitetu Narodowego UNESCO-MAB
przy prezydium PAN, Komisji Geograficznej PAU i Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Jest także członkiem Rad Naukowych Ojcowskiego oraz Pienińskiego Parku Narodowego.
Obecny tom Przeglądu Geograficznego jest zbiorem prac przyjaciół, współpracowników i uczniów Profesora. Artykuły zawarte w tomie obejmują szerokie spektrum zagadnień hydrologicznych, takich jak zmiany stosunków wodnych, sezonowość odpływu, modelowanie hydrologiczne odpływu i sieci drenażu powierzchniowego, inicjacja i rozwój sieci rzecznej, transformacja opadów,
zagrożenie powodziowe oraz wpływ zbiorników retencyjnych na chemizm rzek.
Autorzy prac i Redaktorzy tomu składają gratulacje i życzą Profesorowi
Romanowi Soji dalszych sukcesów naukowych.
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