
RECENZJE 

Władysław Bugała — DRZEWA I 

KRZEWY DLA TERENÓW ZIELENI. 

PWRiL, Warszawa 1979, s. 594. 

Książka składa się z części systema- 
tycznej, następnie podaje wiadomości 
o morfologii drzew i krzewów, a w 
części zasadniczej opisy poszczególnych 
gatunków. Bogato ilustrowany zdjęcia- 
mi i rysunkami przewodnik prof. Bu- 
gały, zawiera wiele cennych iniormacji 
i wskazówek z dziedziny zastosowania 
i doboru drzew i krzewów z uwzględ- 
nieniem potrzeb różnych użytkowni- 
ków. Obok charakterystyki morfolo- 
gicznej autor podaje wiadomości о 
ekologii gatunków ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na przydatność tych 
satunków w różnych warunkach Kli- 
matycznych i glebowych Polski. 

Dla użytkownika bardzo cenne jest 
zamieszczenie przez autora szeregu ze- 
stawień drzew i krzewów według kry- 
teriów wymagań siedliskowych oraz 
pewnych cech użytkowych. 

Warto też podkreślić, że w przewod- 
niku podano synonimy nazw łacińskich 
i polskich, a nomenklatura botaniczna 
oparta jest na najnowszych zaleceniach 
z Flora Europaea 1974—1976. Przy kon- 
cu książki czytelnik znajduje skorowi- 
dze nazw łacińskich i polskich. 

T. M, Brodović i M. M. Brodović — 

DEREVJA I KUSTAPNICI ZAPADA 

USSR (DRZEWA I KRZEWY ZA- 

CHODNIEJ CZĘŚCI USRR). Izdatel- 

śtvo pri Lvovskom Gosudarstvénnom 

Universitetć Izdatel’skogo Objedinen ja 

„WViśća Skola”. Lvov 1979, s. 250. 

Atlas zawiera rysunki 205 drzew 1 
krzewów w zachodniej cześci Ukrainy. 
ma służyć pomocą przy rozpoznawaniu 

gatunków drzew i krzewów pochodze- 
nia rodzimego 1 eszotvcznego. Jak pi- 

szą we wstępie autorzy, zachód Ukrai- 
nv szczególnie obfituje w różnorodne 
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gatunki drzew i krzewów ze względu 
na sprzyjające warunki glebowe, kli- 
matyczne oraz znaczne urozmaicenia 
rzeźby terenu. 

Warto podkreślić, że rysunki w atla- 
sie, w liczbie 116, przedstawiają pędy, 
liście, pąki, kwiaty, owoce i nasiona w 
ich naturalnej wielkości, co powinno 
ułatwiać identyfikację gatunków. Ja- 
kość rysunków jest jednak niejednolita. 
Rysunki obiektów botanicznych z re- 
guły, stanowią pewną ich stylizacją. W 
przypadku atlasu lepsze są rysunki 
czarno-białe, gdyż poprawnie przedsta- 
wiają szczegóły morfologiczne, nato-: 
miast rysunki kolorowe nasuwają sze- 
reg zastrzeżeń, szczególnie jeśli chodzi : 
o dobór barw, a także precyzję wy- 
konania. 

Obok rysunków zamieszczono krótkie 
opisy gatunków, przy czym uwzględnio- 
no w nich ponad 460 gatunków drzew 

i krzewów spotykanych na obszarze: 
Zachodniei Ukrainy. Opisy te obejmu-. 
ia ponadto stanowisko systematvczne, 
z9siegi występowania. a także dane 0. 

hioekologii gatunku, w tym wvmagania 

«iaqliskowe, sposób rozmnażania oraz. 

informacje o jakości drewna 3 

Autoczy podają również wskazówki 

co do przydatności opisywanych gatun- 

ków drzew i krzewów w. gospodarce 

leśnej. zadrzewieniach parkowych, do 
celów ogrodniczych i dla architektury . 

zieleni. Ponadto cenne są uwagi nt. od-. 
porności gatunków za zanieczyszczenie 

powietrza. 
We wstępie autorzy precyzuja pewne. 

stosowane przez nich pojęcia, mianow!- 
Lie używają oni terminu strobile dla | 

oznaczenia organów rozmnażania u Na-; 

sonasiennych. Strobile czyli szyszki na”. 

sienne — to termin, który w naszym: 
piśmiennictwie jest bardzo rzadko Sto” | 

sowany. | 
Atlas zaopatrzony jest w indeks; 

nazw rosviskich. ukraińskich oraz. © 
bardzo istotne. nazw łacińskich opisy" | 
wanych gatunków. 
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