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Książkę niniejszą opracowano przede 

wszystkim jako podręcznik dla użytku 

studentów wydziałów leśnych szkół wyż- 

szych. To jej przeznaczenie miało pewien 

wpływ na dobór i układ treści. Głównie 

z tego powodu można było opuścić lub 

potraktować marginesowo te działy (np. 

choroby abiotyczne), którymi według pro- 

gramu wyższego szkolnictwa leśnego zaj- 

mują się również inne przedmioty nau- 

czania. Z drugiej strony mając na uwa- 

dze dydaktyczny charakter podręcznika 
autor był zobowiązany stosunkowo sze- 

roko i naukowo potraktować teoretyczne 

podstawy rozpatrywanej gałęzi wiedzy. 

Uczynił to w głównej mierze w „Części 

ogólnej” podręcznika. Na samym wstę- 

pie omawia tam „przedmiot i zadania fi- 

topatologii leśnej” w ramach ochrony 

lasu, uważanej współcześnie za naukę „o 

zagrożonym, zachwianym w swej harmo- 

nii chorym lesie”. W części tej poświęco- 

no też dużo uwagi przeglądowi dat i naz- 

wisk ludzi, którzy w skali ogólnoświato- 

wej i w naszym kraju w sposób decy- 

dujący przyczynili się do rozwoju teorii 

i praktyki fitopatologicznej. Na przykła- 

dzie strat powodowanych w lasach przez 

hubę i osutkę sosny, opieńkę miodową 

i rdzę kory wejmutki pokazano także 

gospodarcze znaczenie chorób i wskaza- 

no na rolę metod wypracowanych przez 

fitopatologię leśną w zakresie ochrony 

lasu przed tymi chorobami drzew i drew- 

na. Oryginalnie rozpatrzono pojęcie i isto- 

tę choroby roślinnej. Po naukowej ana- 

lizie zjawiska choroby roślinnej głównie 

na podstawie przesłanek i założeń Nau- 

mowa, a zwłaszcza Gaumanna, 

uznającego chorobę za „samodzielny zes- 

pół biologiczny z własnymi prawidło- 
wościami” autor definiuje chorobę jako 

wyzwolony przez określone wpływy zew- 

nętrzne proces patologiczny, który w wy- 

niku jakby zjednoczenia się zarazka i gos- 

podarza we wspólnotę życiową wyższego 

rzędu prowadzi w końcu do długotrwa- 

łego zakłócenia funkcji fizjologicznych 

rośliny, a rezultatem tego zakłócenia są 

zmiany strukturalne tkanek i narządów 

rośliny, zagrażające egzystencji lub nor- 

malnemu rozwojowi rośliny lub jej częś- 

ci. Te zmiany struktury tkanek i narzą- 

dów rośliny-gospodarza, zwane objawami 

lub symptomami właściwymi mogą mieć 

różne nasilenie i charakter. Sklasyfiko- 

wano i zdefiniowano je w rozdziale za- 

tytulowanym ,,Symptomatologia”, ujmując 

w sześć głównych grup: więdnięcia, prze- 

barwienia, nekrozy, zniekształcenia, rany 

i wycieki. Dyskusyjne może wydawać się 

tu tylko wydzielenie „ran” w samodziel- 

ną grupę. Niezależnie bowiem od przy- 

czyny, która prowadzi do „zranienia ro- 

śliny wstępną fazą tworzenia sie kaz- 

dej rany, czyli, jak pisze autor, objawu 

„polegającego na przerwaniu ciągłości 

tkanek” jest zawsze nekroza. Konsekwen- 

tniej więc byłoby, moim zdaniem, zali- 

czyć rany do „symptomów następujących 

po nekrozach”. Pomijając jednak te uwa- 

gi trzeba przyznać, że w rozdziale tym 

autor zaznajamia nas w sposób wyczer- 

pujący z przyjętą, przede wszystkim 

w Polsce, terminologią, jakiej używa lub 

używać powinien każdy dla przedstawie- 

nia makroskopowego obrazu choroby. 

Druga duża grupa objawów zwanych 

oznakami etiologicznymi lub objawami 

niewłaściwymi z tej racji, że tym ter- 

minem określa się wszystkie fruktyfika- 

cyjne lub wegetatywne utwory sprawcy 

choroby obecne na chorej roślinie, jest 

przedmiotem treści następnego rozdziału 

zatytułowanego  „Etiologia”. Proporcjo- 

nalnie do roli poszczególnych biotycznych 

czynników chorobotwórczych w wywoły- 

waniu chorób drzew i krzewów leśnych 

autor omawia w nim mniej lub więcej 

szczegółowo morfologię czterech grup 

tych czynników. Stosunkowo najobszer- 

niej opisano tu naturalnie grzyby jako 

grupę, z której wywodzi się najwięcej 
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sprawców chorób leśnych. Opierając się 
na ogół o najnowsze i chyba najtrafniej- 

sze podziały taksonomiczne odpowiadające 

zakresowi  fitopatologii leśnej, autor 

przedstawił treściwie morfologię prawie 

całej grupy grzybów z ograniczeniem dco 

najwyższych taksonów (rzędów, rzadziej 

rodzin lub rodzajów). A dla wyjaśnienia 

często zawiłych elementów ich budowy 

"lub rozwoju posługiwał się on instruk- 

tywnymi rysunkami, a między innymi 

doskonałymi diagramami przedstawiają- 

cymi w sposób jasny nieraz skompliko- 

wane cykle rozwojowe niektórych grup 

grzybów. Dość szczegółowo omówiono też 

bakterie fitopatogeniczne (Eubacteriales 

i Actinomycetales), a tylko zrębowo 

z uwzglednieniem jednak przewaznie naj- 

nowszych poglądów pozostale dwie grt- 

py sprawcow, ktorych przedstawiciele od- 

grywaja znikomga role (rosliny kwiatowe' 

albo w ogóle jak dotąd nie wywołali 

żadnej ze stwierdzonych w Polsce cho- 

rób drzew leśnych (wirusy). 

Zgodnie z pewnym logicznym porząd- 

kiem wynikającym po części z podanej 

wyżej definicji choroby rośliny autor 

omawia następnie „przebieg infekcyjnych 

chorób roślin”, rozpatrując osobno rolę 

i właściwości trzech komponentów tych 

uważanych dzisiaj za złożone kompleksy 

biologiczne procesów, a mianowicie rolę: 

1) czynnika infekcyjnego, 2) rośliny-gos- 

podarza i 3) środowiska zewnętrznego. I 

mimo, że odtwarza on w nim po więk- 

szej części najnowsze zapatrywania 

i wyniki badań innych autorów, to jed- 

nak sposób przedstawienia omawianych 

tu zjawisk nie pozbawiony jest oryginal- 

ności, wyrażającej się w zachowaniu 

pewnego specyficznego toku rozważań 

i wyjaśnianiu głoszonych tu koncepcji 

za pomocą odpowiednio dobranych przy- 

kładów zaczerpniętych przeważnie z bio- 

logii sprawców i przebiegu leśnych cho- 

rób roślin. W ten sposób przyswoił on 

poniekąd fitopatologii leśnej wiele pol- 

skich terminów naukowych, niektórych 

oryginalnych (np. zakażenie, wylęganie, 

zachorzenie, wyzdrowienie, wyrównanie — 
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oznaczające kolejne fazy rozwoju infek- 

cyjnej choroby roślinnej), innych za- 

czerpniętych z terminologii medycznej 

(np. oporność na określenie obronności 

biernej, utrudniającej zakażenie wskutek 

przeszkód morfologicznych, anatomicz- 

nych itp., odporność — na określenie 

obronności czynnej, wrodzonej roślinie 
itd.). 

Rozdział o zwalczaniu chorób drzew 

leśnych kończy w zasadzie ogólną część 
podręcznika. Zajęto się w nim co praw- 

da oddzielnie poszczególnymi grupami 
metod walki pośredniej i bezpośredniej 

z chorobami drzew leśnych. Zwrócono 

jednak uwagę na tzw. kompleksową me- 
todę zwalczania tzn. na „równoczesne lub 
w odpowiedniej kolejności stałe stosowa- 

nie wszystkich dostępnych środków 
zwalczania chorób drzew leśnych wystę- 

pujących obecnie lub mogących wystąpić 

w przyszłości”. W rozdziale tym ujęto 
w sposób zwięzły zasadniczo wszystko, 

co aktualnie może znaleźć praktyczne za- 

stosowanie w akcji zwalczania chorób 

w polskim gospodarstwie leśnym. Stosun- 

kowo najwięcej miejsca poświęcono tu- 

taj opisowi najczęściej stosowanej w 

praktyce leśnej aparatury oraz najsku- 

teczniejszych środków chemicznego zwal- 

czania. Położono jednak nacisk na to, że 

środki te stanowią ostateczność, zwykle 

zresztą najkosztowniejszą, a główna dzia- 

łalność gospodarza lasu w zakresie uchro- 

nienia go przed chorobami powinna po- 

legać przede wszystkim na wykonywaniu 

zwykłych czynności gospodarczych z 

uwzględnieniem wskazań  fitopatologii. 

Zwrócono też uwagę na biologiczną me- 

todę zwalczania, jak dotychczas nie znaj- 

dującą praktycznego zastosowania w le- 

sie. 

W obejmującej około 2/3 objętości 

książki „części szczegółowej” znaleźć moż- 

na opisy poszczególnych chorób zgrupo- 

wanych w trzy po części biologicznie od- 

rębne działy: a) choroby nadziemnych 

części drzew, b) choroby korzeni, c) zgni- 

lizny i barwice drewna. W ramach tych 

grup omawia się choroby w kolejności



może niezbyt właściwej, bo wynikającej 

z przyjętego wcześniej, w części ogólnej, 

systemu taksonomicznego ich sprawców. 

Zwykle obszerny zakres wiadomości 

o chorobach gospodarczo ważnych po- 

daje się w pewnym porządku, bę- 

dącym w dużej mierze odbiciem następ- 

stwa odpowiednich działów wiadomości, 

podanych w ogólnej części podręcznika. 

Dużą uwagę zwrócił autor tutaj na do- 

bór i ustalenie polskich nazw chorób 

drzew i krzewów leśnych, a realizując 

konsekwentnie słuszną zasadę, iż polska 

nazwa choroby nie powinna być mecha- 

nicznym tłumaczeniem botanicznej (łaciń- 

skiej) nazwy jej sprawcy, ale powinna 

odzwierciedlać przede wszystkim jedną 

lub zespół najbardziej charakterystycz- 

nych właściwych lub niewłaściwych obja- 

wów choroby, potworzył nowe, zresztą 

udane, polskie nazwy lub odpowiednio 

trafnie przystosował i pozmieniał liczne 

dotychczasowe. Szkoda tylko, że to ce- 

lowe i w zasadzie udatnie spełnione za- 

mierzenie autora nie znalazło należytego 

formalnego udokumentowania w szcze- 

gółowych opisach chorób oraz w objaś- 

nieniach niektórych rysunków (np. rys. 

53, 58, 60 63 itp.). Stało się to wskutek 

niezbyt właściwie rozwiązanego przez 

autora i przyjętego, bez żadnej choćby 

generalnie podanej (np. na str. 94) uwagi 

objaśniającej, sposobu przytaczania bota- 

nicznej (łacińskiej) nazwy czynnika 

sprawczego tuż po polskiej nazwie cho- 

roby, a taki układ tych nazw (np. Parch 

osiki — Venturia tremulae Aderh., Rak 

modrzewia — Dasyscypha willkomii (Htg) 

Rehm, lub Osutka sosny — Lophoder- 

mium pinastri (rys. 53) itp.) może suge- 

rować, że są one równoznaczne. A tym- 

czasem polska nazwa ma oznaczać tu- 

taj nazwę choroby, a łacińska jej 

sprawcę. W tym miejscu można by jesz- 

cze zgłosić drobne spostrzeżenie dotyczą- 

ce potrzeby więcej precyzyjnego stoso- 

wania przepisów Międzynarodowego Ko- 

deksu Nomenklatury Botanicznej przy 

podawaniu nazwisk autorów botanicz- 

nych nazw grzybów. 

Listę chorób opisanych w części szcze- 

gółowej podręcznika zestawiono staran- 

nie i krytycznie. W rezultacie oprócz 

opisów chorób, prawie że „etatowych', 

przynajmniej w europejskich podręczni- 

kach fitopatologii leśnej znaleźć można 

w książce autora najnowsze wiadomości 

o chorobach dopiero co stwierdzonych 

w Polsce (np. szwajcarska osutka dagle- 

zji) lub nawet jeszcze u nas nie zano- 

towanych, ale stanowiących potencjalne 

zagrożenie dla nasźych drzew lub drze- 

wostanów (np. amerykańska rdza kory 

sosny powodowana przez Cronartium 

harknesii (Moore) Mein., zagrażająca so- 

śnie, wirusowa nekroza łyka wiązu, zna- 

na dotychczas w Ameryce Płn. itd.). Na- 

turalnie nie wszystkie choroby opisano 

równie dokładnie. Choroby w Polsce waż- 

ne pod względem gospodarczym, dalej 

choroby, którymi autor zajmował się 

w swej pracy badawczej (opieńka miodo- 

wa, huba sosny) oraz choroby, których 

przenoszenie się w skali ogólnoświatowej 

zawiera momenty szczególnie pouczające 

ze względu na specyficzny udział w nich 

człowieka (np. rdza kory wejmutki) są 

ze zrozumiałych powodów rozpatrzone 

najbardziej wyczerpująco. Szczegółowo 

potraktowano również szkodliwą u nas 

pasożytniczą zgorzel siewek i ważną gos- 

podarczo grupę grzybów domowych. Du- 

żo uwagi poświęcono też chorobom coraz 

powszechniej hodowanych u nas wierzb 

i topól. Opisano ich kilkanaście, a dwie 

najbardziej pospolite i najszkodliwsze: 

zgorzel kory wierzbowatych powodowaną 

przez grzyb Valsa sordida Nke i zgorzel 

kory topoli (sprawca — Cryptodiaporthe 

populea (Sacc.) Butin) stosunkowo bar- 

dzo obszernie, choć w przypadku tej dru- 

giej choroby nie wszędzie dość zrozumia- 

le. W grupie chorób korzeni omówiono 

także w sposób treściwy morfologię i 

biologię mikoryz, wychodząc z założenia, 

że grzyby mikoryzowe jako partnerów 

symbiozy, uznawanej za najwyższy sto- 

pień ewolucji pasożytniczego trybu ży- 

cia, można zaliczyć do organizmów szcze- 
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gólnie wyspecjalizowanych w zakażaniu 

korzeni roślin. 

Szczegółowe opisy chorób, warunki im 

sprzyjające i metody ich zwalczania 

oparto na wynikach najnowszych badań 

autorów zagranicznych oraz w niemałym 

stopniu, zwłaszcza w przypadku chorób 

najważniejszych, na osiągnięciach badaw- 

czych własnych autora i innych fitopato- 

logów polskich. Właściwie dobrany ma- 

teriał ilustracyjny głównie z zakresu 

symptomatyki makro- i mikroskopowej 

oraz etiologii zaczerpnięto z różnych pu- 

blikacji i podręczników zagranicznych 

oraz w pewnym stopniu także z włas- 

nych materiałów dokumentacyjnych. Tyl- 

ko niektóre rysunki i fotografie jedno- 

barwne, zwłaszcza przedstawiające obja- 

wy chorobowe na liściach, nie zawsze od- 

dają właściwie rzeczywisty wygląd cho- 

rej rośliny lub morfologię owocników 

hub (np. rys. 42, 78a, 88, 89, 116, 117, 122, 

123, 127). Zdaje się jednak, że główną 

tego przyczyną jest nieodpowiedni gatu- 

nek papieru drukarskiego. 

O zakresie poruszonego w podręczni- 

ku materiału świadczy w pewnym stop- 

niu obszerny spis literatury podany na 

końcu książki a obejmujący kilkaset, 

przeważnie najnowszych publikacji, 

zresztą nie wszystkich, na które autor 

powołuje się w tekście. 

W tekście jest niestety prawie 30 drob- 

nych pomyłek nie objętych erratą. Naj- 

ważniejsze z nich to: na str. 47 w. 7 g. — 

zamiast „nerkowaty” powinno być „rur- 

kowaty”, na str. 130 w. 16 g. — zamiast 

„względnej” powinno być „wysokiej”, na 

str. 289 w. 3 g. — zamiast „o szorstkiej 

strukturze” powinno być „o szorstkim en- 

dosporium” i na str. 291 w. 15 d. — za- 

miast „o wymiarach 4—5X1 mm” po- 

winno być „w ilości 3—4 na 1 mm”. 

Całość napisana jest językiem płyn- 

nym, jasnym, na ogół precyzyjnym, wy- 

kazującym tendencję do nie banalnego 

wyrażania myśli, co czasem, ale bardzo 

rzadko, powodowało nawet niezbyt 

konkretne formułowanie definicji (np. na 

str. 32 w. 14—15, na której podaje się 

definicję owocników oraz na str. 44 w. 

3 g., na której mówi się „o ważnych 

funkcjach seksualnych” stadium pyknium 

u rdzy, nie konkretyzując na czym one 

polegają. 

Pomijając jednak te drobne usterki 

i pozostałe uwagi dyskusyjne trzeba pod- 

kreślić, że podręcznik napisano z dos- 

konałą znajomością założeń teoretycznych 

i zagadnień praktycznych, na podstawie 

najnowszych osiągnięć naukowych z dzie- 

dziny fitopatologii ogólnej i szczegóło- 

wej. Książkę tę można uznać za duże 

osiągnięcie autora. Równocześnie uzu- 

pełnia ona poważną lukę, jaką w tej 

dziedzinie odczuwali zwłaszcza pracow- 

nicy naukowi i studenci leśnictwa. Obo- 

wiązkowo, w celu uaktualnienia swych 

wiadomości o chorobach drzew i krze- 

wów leśnych, powinni się z nią zazna- 

jomić również i praktycy. 

Stanisław Domański


