
tórzeń w niektórych częściach książki. 
Pewne omówienia, zwłaszcza znane na 
ogół leśnikom, są chyba za obszerne 
l w związku z tym odczuwa się w nich 

brak syntetycznych ujęć końcowych. 

W podręczniku zawarte są rozwa- 

żania teoretyczne jak też sugestie pra- 

ktyczne oparte na osiągnięciach nau- 

kowych oraz wieloletnich doświadcze- 

niach, o czym wspomniano wyżej. Lei- 

bundgut podkreśla też wielokrotnie ko- 

nieczność indywidualnego podchodzenia 

do lokalnych zadań hodowlanych. Taki 

układ treści przyczynia się nie tylko 

do pogłębienia i poszerzenia wiadomoś- 

ci fachowych czytelników, ale również 

do wyzwolenia w nich własnych ini- 

cjatyw w konkretnych sytuacjach i u- 

nikania schematycznych rozwiązań. 

Na podkreślenie zasługuje nastawie- 

nie Autora, o czym świadczy m.in. 

część końcowa tego wartościowego pod- 

ręcznika. Prawdziwy leśnik powinien 

mieć powołanie, a rezultaty jego żmud- 

nej a zarazem owocnej pracy dają mu 

największe zadowolenie wewnętrzne. 

Moim zdaniem niektóre rozdziały lub 
podrozdziały omawianej książki, za- 

wierające informacje, które interesują 

naszych leśników, zasługują na prze- 

tłumaczenie na język polski i na ich 

opublikowanie. 

Jerzy Fabijanowski 

Maria Polakowska: LEŚNE ROŚLINY 
ZIELARSKIE. Wydanie II, poprawio- 

ne i uzupełnione. Warszawa: PWRiL 

1982, 199 s. 

W marcu 1982 r., w pięć lat po pier- 

wszym, ukazało się drugie wydanie 

książki dr Marii Polakowskiej. Pora, 

w jakiej znalazła się na rynku księ- 

garskim, nadała jej walor szczególnej 

aktualności ze względu na dotkliwy 

brak gotowych preparatów ziołowych. 
Stan ten powoduje aktywizowanie 

zbieractwa .ziół na własny użytek lud- 

ności, czemu towarzyszy wzrost liczby 

zbieraczy amatorów. Przy braku in- 

nych dostępnych opracowań książka dr 
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Polakowskiej może być traktowana ja-, 
ko podręcznik zbieractwa. | 

W porównaniu z pierwszym, obec- 
ne wydanie zostało rozszerzone o roz- 
działy omawiające dzieje ziotolecznic- 
twa, leki w fitoterapii i chemioterapii 
(ten — pióra prof. dr. Piotra Kubi- 
kowskiego) oraz kalendarz zbioru. 
Książka dzieli się właściwie na dwie 
części: pierwszą — zawierającą roz- 
działy: „Dzieje ziołolecznictwa”, „Leki 
w fitoterapii i chemioterapii”, „Sub- 
stancje czynne w roślinach”, „Środki 
lecznicze "pochodzenia roślinnego”, 
„Morfologia roślin”, „Surowce zielar-- 
skie”, „Zbiór surowców roślinnych”, 
„Kalendarz zbioru”, „Suszenie surow- 
ców roślinnych”, „Pakowanie i prze- 
chowywanie surowca”, „Badanie jakoś- 

ci surowców zielarskich”, „Organizacja 
zielarstwa w Polsce” i „Ochrona przy- 
rody, a zbiór roślin z naturalnych sta- 
nowisk” oraz drugą — „Przegląd leś- 

nych roślin zielarskich”, zawierającą 
opis 88 najważniejszych gatunków, in- 
formacje o działaniu i stosowaniu po- 

zyskiwanego z nich surowca, a czasem 

— również o zasadach zbioru. 

Uzupełnienie stanowi wykaz lite- 

ratury i skorowidze alfabetyczne pol- 

skich i łacińskich nazw roślin zielar- 
skich. Drugie wydanie książki zostało 
wzbogacone barwnymi fotografiami o- 

mawianych roślin. Poza wymienionymi 

uzupełnieniami różni się ono od pierw- 

szego dość istotnie zmienioną kolejnoś- 

cią rozdziałów, zdaniem recenzenta nie 

najszczęśliwszej; pod tym względem 

korzystniejszy był układ pierwszego 

wydania. Zmieniono też niektóre tytu- 

ły, np. „Podział organograficzny i na- 

zewnictwo surowców zielarskich” na 

„Surowce zielarskie”, przy czym stary 

tytuł był bardziej adekwatny do treści 

rozdziału niż obecny. Zasadne nato- 

miast, ze względu na adresata, jest u- 

szeregowanie omawianych gatunków 
alfabetycznie według nazw polskich, a 

nie według przynależności systematycz- 

nej, jak to było w pierwszym wydaniu.
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Jak wynika z wykazu tytułów roz- 

działów — zakres poruszanych zagad- 

nień jest bardzo szeroki, w związku 
z czym treść niektórych z nich została 

potraktowana dość pobieżnie. Niestety, 

wśród tych ostatnich znalazły się za- 

gadnienia dotyczące ochrony środowis- 

ka leśnego, którego dziko rosnące ro- 

śliny zielarskie są nieodłączną częścią. 

Rozdział dotyczący ochrony przyrody 

ogólnikowo tylko informuje o niebez- 

pieczeństwie, jakie grozi florze leśnej 

wskutek rabunkowego zbioru roślin u- 

żytkowych. Można odczytać w nim 

myśl, że dostateczne zadośćuczynienie 

wymaganiom ochrony Środowiska leś- 

nego daje przestrzeganie przepisów roz- 

porządzenia ministra leśnictwa i prze- 

mysłu drzewnego w sprawie wprowa- 

dzenia gatunkowej ochrony roślin. W 

wypadku propagowania użytkowania 

leśnych surowców roślinnych nie moż- 

na jednak ograniczać się do informacji 

o koniecznosci ochrony tylko niektó- 

rych roślin, wymaganej tym rozporzą- 

dzeniem. Niezwykle ważne jest, aby 

zbiór pozostałych gatunków był pro- 

wadzony ostrożnie, tak aby zapewnić 

odnowienie stanowisk rośliny zarówno 

ze względu na jej przyszłe użytkowa- 

nie, jak i na zachowanie równowagi 

biocenotycznej w lesie. W tym zakresie 

znacznie więcej informacji podaje ksią- 

żka prof. dr. W. Grochowskiego „Leśne 

zioła lecznicze i przemysłowe”, wyda- 

na przez PWRiL w 1970 r. 

W książce poświęconej dziko rosną- 

cym roślinom zielarskim istotne jest 
możliwie pełne omówienie zasad zbio- 

ru surowca, zarówno ze względu na 

uzyskanie jego odpowiedniej jakości, 

jak i na zachowanie niezubożonego za- 

sobu roślin na stanowiskach natural- 

nych i uchronienie przed niszczeniem 

roślin, które mają żyć nadal. W roz- 

dziale traktującym o zbiorze surowców 

dostatecznie rozwinięty jest tylko 

pierwszy z tych członów, dotyczący ja- 

kości surowca, drugi jest potraktowany 

znacznie skromniej, niemal niezauwa- 
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żalnie. Jednak nawet te skromne in- 
formacje nie są wolne od usterek. 
Przykładem — przedstawienie warun- 
ków, w jakich może się odbywać po- 
zyskiwanie kory i pączków. W zdaniu 
o pozyskiwaniu kory, po stwierdzeniu, 
że można ją zbierać tylko z pędów u- 
przednio wyciętych przy wyrębach, 
trzebieżach i czyszczeniach użyto spój- 
nika „bądź” przed członem mówiącym 
o miejscach przeznaczonych przez ad- 
ministrację leśną do zbioru kory. Nie- 
którzy czytelnicy mogą to intepretować 
jako dopuszczenie w tych miejscach 
zbioru z pędów stojących. Być może 
recenzent jest tu nadwrażliwy, ale ta 

nadwrażliwość jest spowodowana wcale 

nierzadko spotykanymi stojącymi, a o- 

korowanymi przez zbieraczy pędami 

kruszyny, w wyniku czego obumierały 

pozostałe, nie korowane części krze- 

wów, co prowadziło do wyniszczenia 

całych stanowisk rośliny. 

Informacje o warunkach zbioru pącz- 
ków przedstawiono w rozdziale „Zbiór 
surowców roślinnych” oraz w części 
„Przegląd leśnych roślin zielarskich” 
przy omawianiu sosny pospolitej. W 
pierwszej części Autorka określa właś- 
ciwą porę zbioru, trwającą bardzo 
krótko (bardzo wczesną wiosną) i do- 

puszcza zbiór wyłącznie z młodych so- 

sen, wyciętych w młodniku. W drugiej 

zaś pisze, że najwartościowsze są pącz- 
ki szczytowe szczególnie młodych sosen 

wyciętych w czasie czyszczeń. Można 

więc wnosić, że można pozyskiwać rów- 

nież pączki z drzew starszych, ponie- 

waż we właściwej porze zbioru prak- 

tycznie nie prowadzi się jeszcze czysz- 

czeń w młodnikach. Dobrze byłoby, 

aby takie stwierdzenie znalazło się w 

tekście. Teoretycznie jest możliwe u- 

zyskanie najwartościowszego surowca 

(z młodych sosen) we właściwej dla 

zbioru porze, ale wymagałoby to do- 

raźnego uzgadniania z administracją 

leśną lokalizacji zamierzonego zbioru 

po to, aby w wyznaczonych młodni- 

kach przyspieszono wykonanie czysz- 
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czeń. Uzgodnienia takie możliwe by- 

łyby tylko wtedy, gdyby istniały jed- 

nostki organizujące zbiór, a nie tylko 

skup surowców leśnych. 

Do drobniejszych usterek książki na- 

_. leży zaliczyć 6 wymienianie w tekście 

rozdziałów nazwy instytucji, które 

przestały istnieć. W tym względzie le- 

piej byłoby stosować zasadę przyjętą 

przy omawianiu wymagań wobec su- 

rowca, gdzie nie przytacza się obowią- 

zujących norm, ponieważ zmieniają się 

one w czasie. 

Jeśli nowe wydanie książki dr Po- 

lakowskiej może mieć pozytywne zna- 

czenie dla interesów zielarstwa w Pol- 

sce, to gdyby spowodowało intensyfi- 

kację zbieractwa ziół w lasach mogło- 

by tym ostatnim wyrządzić szkodę, wo- 

bec niskiej na ogół przeciętnej wiedzy 

społeczeństwa o potrzebach lasu, któ- 
rej książka nie poszerza. Słuszniejsze 

niż aktywizowanie zbieractwa dla sku- 

pu wydaje się postulowanie organizo- 

wanego zbioru ziół na terenach leś- 

nych. Organizator mógłby angażować 

tylko zbieraczy odpowiednio przeszko- 

lonych, lokalizować zbiór we właści- 
wych, uzgodnionych z gospodarzem la- 

su miejscach oraz zapewnić kontrolę 

prawidłowości wykonywania zbioru. Są 

to podstawowe warunki wymagane 

przy użytkowaniu leśnych baz surow- 

cowych. Jak wskazuje doświadczenie, 

waurnków tych nie daje się zachować 

stosując tylko skup surowców leśnych 

od przygodnych zbieraczy. | 

Ryszard Ostalski 

R. Wagenfiihr: ANATOMIE DES HOL- 

ZES (ANATOMIA DREWNA). Lipsk: 

VEB Fachbuchverlag 1980, II wyd., 191 

ilustracji, 45 tabel 

Książka Wagenfihra, z której dru- 

gim wydaniem (pierwsze wydanie uka- 

zało się w 1966 r.) mamy do czynienia, 

jest w zasadzie jedyną pozycją wypeł- 

niającą lukę w fachowej literaturze, 

zajmującą się kompleksowym omówie- 

niem systematycznej i stosownej ana- 
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tomii drewna i związanych z tym za- 

gadnieniem wszystkich aspektów. 

Począwszy od zarysu historycznego 

rozwoju nauki o anatomii drewna au- 

tor obszernie omawia makroskopową, 

mikroskaopową i submikroskopową bu- 

dowę drewna, przybliża metodykę pra- 

cy z zakresu tej dziedziny przy jedno- 

czesnym uzupełnieniu potrzebnych, 

podstawowych wiadomości o mikro- 

tomii, mikrokopii i mikrofotografii, jak 

również objaśnia obszar pracy stoso- 

wanej anatomii drewna od oznaczenia 
drewna do makrotechnologii. 

W porównaniu z pierwszym wyda- 

niem podręcznik zawiera szereg dodat- 

kowych informacji opartych na naj- 

nowszej literaturze naukowo-badaw- 

czej, jednakże za mało poszerzony wy- 

daje się rozdział o komórce roślinnej, 

biorąc pod uwagę fakt, że szczególnie 

ta gałąź wiedzy rozwinęła się w czasie 

ostatnich 15 lat i dlatego prezentowane 

wiadomości są w pewnym stopniu 

przestarzałe. .Również rozdział o sub- 

mikroskopowej budowie ściany komór- 

kowej powinien być nieco szerzej o0- 

mówiony. 

Bardzo ciekawy i wartościowy jest 

rozdział 15, zawierający mikro- i ma- 

kroskopowy klucz do oznaczania krajo- 

wych gatunków drewna, zajmujący się 

szczegółowo metodami określania ga- 

tunków drewna za pomocą kart perfo- 

rowanych. 

Pracę Wagenfiihra można uznać za 

standardową pozycję, gdyż nie ma 

książki, która z taką dokładnością w 

tak szerokim ujęciu tematu, w przy- 

stępnej formie, omawia jednocześnie 

systematyczną i stosowaną anatomię 

drewna, stanowiąc kompendium wie- 

dzy z tego zakresu. 

Szczególnie cenny dla użytkowników 

tej książki jest załącznik ilustracji za- 

wierający: 32 mikrofotografie drewna 

drzew iglastych, dla każdego gatunku 

jeden przekrój poprzeczny w 30-krot- 

nym powiększeniu i promieniowy w


