
Z LITERATURY 

Prof. Dr Jakub Tomanek — BOTANI- 
KA LEŚNA, PWRiL, Warszawa 1966, s. 
477, rycin — 230, w tym 44 oryginalnych 
zdjęć, oprawa płócienna, cena 53 zł. 
A utor kierownik Katedry Botaniki Le- 

śnej na Wydziale Leśnym SGGW, 
w swym podręczniku dla studentów wy- 
działów leśnych wyższych uczelni rolni- 
czych ujął cały zakres wiadomości stano- 
wiących przedmiot botaniki leśnej. 

W niektórych rozdziałach I części Au- 
tor wykracza poza ramy przedmiotu bo- 
taniki leśnej, podając wiele szczegóło- 
wych i wyczerpujących wiadomości z 
anatomii i morfologii, rozpatrywanych na 
tle podstawowych funkcji życiowych ro- 
ślin. Dla studentów jest to powtórzenie 
znanego już materiału, ale dla tych, któ- 
Tzy interesując się botaniką leśną sięgną 
do podręcznika, będzie to okazja do od- 
świeżenia podstawowych wiadomości z 
botaniki ogólnej. Taki sposób ujęcia ma- 
teriału wydaje się słuszny. 
Całość materiału przedstawiona w pod- 

ięczniku została podzielona na cztery 
Części: | — Budowa roślin drzewiastych, 
I — Systematyczny przegląd roślin na- 
gozalazkowych, III — Systematyczny 
Przegląd roślin okrytozalążkowych i IV — 
Podstawy fitosocjologii leśnej. 

Na część I podręcznika składa się 11 
Tozdziałów, w których Autor przedstawił 
ogólną charakterystykę roślin drzewia- 

stych oraz funkcje i budowę korzeni, 
Phila, korony, pedow, pączków, liści, 
tae owoców i nasion. Ostatni roz- 

tyki Poświęcony jest zasadom systema- 
! jednostkom systematycznym. 

fin 4 Puae do omowienia budowy го- 
ogólną je СВ prof. Tomanek daje 
poszcze oI charakterystyke oraz opisy 
енто go nych form wzrostowych, co na 
tykan wi klasyfikowanie roślin spo- 
dziale 1 w zespołach leśnych. W roz- 

nit w oda Autor zbyt lakonicznie objaś- 
Syłaczu termin sadzonka = zrzez 

w leśnictwie. Leśnicy stosują najczęściej 

zrzezy zdrewniałe. Ponieważ, jak wynika 
z treści,. jest mowa o sadzonkach ziel- 

nych, przeto w odsyłaczu należało objaś- 
nić, że chodzi tu o zrzezy zielne. 

W rozdziale drugim Autor przedstawia 
rolę i budowę korzenia, omawia systemy 
korzeniowe, rodzaje korzeni oraz mikro- 
organizmy na nich występujące. W na- 
stępnym rozdziale przy omawaniu pnia, 
poza charakterystyką morfologiczną, Au- 
tor przedstawia szczegółowo budowę we- 

wnętrzną pnia, budowę anatomiczną 

drewna gatunków iglastych i liściastych, 

ilustrując to dobrymi rycinami. Przy po- 

dziale drzew na gatunki, w drewnie któ- 

rych występuje twardziel i biel oraz tyl- 

ko biel (s. 26), opuszczone zostało prze- 

czenie (nie), co pozbawiło zdanie sensu. 

Wynika z niego bowiem, że: „Do czwartej 

grupy należą gatunki bielaste, tj. takie, 

u których w drewnie zachodzi zróżnico- 

wanie fizjologiczne na część przewodzącą 

i nie przewodzącą wody, gdyż zarówno 

słoje zewnętrzne (młodsze), jak i we- 

wnętrzne (starsze) zdolne są do wykony- 

wania funkcji życiowych” (koniec cytatu). 

W rozdziale czwartym, poświęconym 

omówieniu korony, scharakteryzowano ty- 

py rozgałęzień (monopodialny, sympodial- 

ny i pseudodichotomiczny) oraz kształty 

koron. Następne trzy kolejne rozdziały 

dotyczą pędów, pączków i liści. Liście 

zostały szczegółowo sklasyfikowane, za- 

równo pod względem rodzaju, trwałości, 

budowy, jak i ułożenia na pędach. 

Rozdział ósmy został podzielony па 

dwa podrozdziały — a i b. Podrozdział a 

dotyczy budowy kwiatów i sposobów 

zapylania okrytonasiennych. Opisy są 

ilustrowane dobrymi rycinami kwiatów 

drzew i krzewów. W podrozdziale b, po- 

święconym kwiatom roślin nagonasien- 

nych, po opisaniu kwiatów żeńskich i 

męskich, Autor daje klasyfikację kwiato- 

stanów. Wydaje mi się, że lepiej byłoby 

umieścić ją w zakończeriu podrozdziału 

pierwszego (a), traktującego o kwiatach 

roślin okrytonasiennych, ponieważ doty- 

czy ona głównie roślin tego typu. Szcze- 
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gółowe omówienie budowy i klasyfikację 

owoców zawiera rozdział dziewiąty. Po- 

szczególne typy owoców przedstawiono 

na licznych rycinach. Nasiona, ich budo- 

wa, procesy i typy kiełkowania, dojrze- 

wanie, starzenie się, przysposabianie do 

wysiewu, możliwość przechowania w nor- 

malnych warunkach — to treść rozdziału 

dziesiątego. Ostatni rozdział części pierw- 

szej poświęcony jest systematyce. Omó- 

wiono tu zasady obowiązującego nazewnic- 

twa botanicznego. W podręczniku Autor 

przyjął, zgodnie z zaleceniami kongresu 

botanicznego w Montrealu (Międzynarodo- 

wy Kodeks Nomenklatury Botanicznej, 

1961, wydanie polskie PWN, Warszawa 

1966), pisownię nazw gatunkowych małą 

literą. 

Przy omawianiu jednostek systematycz- 

nych prof. Tomanek wyróżnia ekotypy 

regionalne — rasy geograficzne (s. 141), 

dając jako przykład sosnę taborską, sup- 

raślską, babiecką. Jest to chyba niesłuszne. 

Zmienność poszczególnych populacji ma 

charakter zmienności ciągłej, zwanej też 

zmiennością klinową, kiedy to jedne for- 

my przechodzą stopniowo w drugie, ta:: 

że wyodrębnienie ekotypów czy wyzna- 

czenie ścisłych granic pomiędzy nimi jest 

niemożliwe. Natomiast ekotypy z odleg- 

łych krańców naturalnego zasięgu różnią 

się pomiędzy sobą wyraźnie, gdyż na 

skutek oddziaływania innych warunków 

środowiska, dokonywania się takiego czy 

innego doboru naturalnego biotypów oraz 

wzbogacania się populacji w nowe bio- 

typy powstające przez mutacje, wykształ- 

ciły się inne cechy morfologiczne lub 

fizjologiczne. Na obszarach ze sobą sa- 

siadujących granice pomiędzy poszczegól- 

nymi ekotypami na skutek stałego krzy- 

żowego zapylania drzew zacierają się. 

Mówiąc o odmianie (cultivar) dobrze by- 

łoby podać definicję i zasady obowiązują- 

cej pisowni. „Cultivar' (w skrócie cv.) 

oznacza zespół uprawianych osobników, 

który wyróżnia się pewnymi cechami 

(morfologicznymi, fizjologicznymi, cytolo- 

gicznymi, chemicznymi lub innymi), waż- 
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nymi dla rolnictwa, leśnictwa albo ogrod: 

nictwa i zachowuje swe cechy charakte- 

rystyczne przy (płciowym lub bezpłcio- 
wym) rozmnażaniu”. (Międzynarodowy 

Kodeks Nomenklatury Roślin Uprawnych 

1961, art. 5). Międzynarodowy termin cul- 

tivar jest równoznaczny z polskim termi- 

nem odmiana. Nazwę cultivar'u pisze się 

dużą literą oraz umieszcza w pojedyn- 

czym cudzysłowie. Można też opuścić 

cudzysłów, lecz wówczas bezpośrednio 

przed nazwą odmiany trzeba pisać skrót 

cv. W podanym przez Autora przykładzie 

nazwa P. americana cv. Geneva jest błęd- 

na. Powinno być P X cv. Geneva lub P. 

X 'Geneva'. Topola ta została co prawda 

wyhodowana w Stanach Zjednoczonych 

przez Stouta i Schreinera, #2 

skrzyżowania P. maximowiczii z P. X be- 

rolinensis, topól zupełnie obcych dla kon- 

tynentu amerykańskiego. Jednocześnie 

z nią wyróżnili oni jeszcze 9 innych naj- 
lepiej  zapowiadających sie  mieszań- 

ców, nadając im nazwy ‘Oxford’, 'Roche- 

ster, 'Androscoggin', 'Maine' i inne. Do 

dziś traktuje się te topole jako odmiany 

lecz nie łączy się ich w grupę P. amer 

cana, której w ogóle nie ma. Do mieszan: 

ców euroamerykańskich, ze względu 74 

pochodzenie rodziców, też nie można ich 

zaliczyć. 

Część II podręcznika daje systematycz 

ny przegląd ważniejszych gatunków 

drzew i krzewów nagozalazkowych, 3 

część III — okrytozalążkowych, mogących 

mieć znaczenie w lasach lub zadrzewle 

niach. Przy omawianiu poszczególnych ro" 

dzin, rodzajów i gatunków Autor podaj? 

wiele cennych informacji o biologii. . 

nologii, ekologii, geograficznym aan 

wyglądzie drewna, obradzaniu ane 

przez drzewa rosnace na swobodzie is 

zwarciu, o latach nasiennych itp. Ор " 

są w miarę zwięzłe i przejrzyste wa 

czemu ułatwione jest zapamiętanie ny” 

czy podobieństw pomiędzy poszc7t po: 

mi gatunkami. Dla gatunków OBCY piast 

daje rozsiedlenie w ojczyźnie, ne śłowo 
dla gatunków rodzimych szczeg



omawia granice naturalnego występowa- 

ша. Przy gatunkach nie występujących 

u nas Autor ogranicza się często do krót- 

kiej, kilkuwierszowej wzmianki. W czę- 

ści II Autor omawia również niektóre ga- 

tunki nie spotykane w kraju (np. Pinus 

pinea) lub rosnące jedynie w warunkach 

szklarniowych czy pokojowych (np. Ara- 

ucaria araucana). Podawanie dla gatun- 

ków sporadycznie spotykanych w parkach 

takich szczegółów, jak zdolność kiełko- 

wania nasion, która w naszych warun- 

kach może być bardzo różna, w zależno- 

ści od tego czy dane drzewo rośnie poje- 
dynczo, czy w grupie — jest chyba niecelo- 
we. Przy rysunkach nasion sosen (ryc. 
76) lub tych rysunkach, gdzie w tekście 
nie podawano wymiarów liści czy na- 
sion, dobrze byłoby podać skalę i zacho- 
wać proporcje wielkości poszczególnych 
elementów. Szkoda, że nie dano zdjęć 
całego drzewa, jak i igieł jedlicy. Są one 

chyba bardziej potrzebne niż zdjęcia 
cedru libańskiego. Przydałyby się rysunki 
szyszek Pinus silvestris {. refleksa i gibba, 

0 których jest mowa w tekście. Podawa- 
nie zdolności kiełkowania nasion dla ga- 
tunków, u których można oddzielić na- 
siona puste (sosna górska), może wpro- 
wadzić czytelnika w błąd. Jeżeli bowiem 
oddzielimy nasiona puste, to zdolność 
kiełkowania nasion pełnych będzie bliska 
100%, Udział nasion pustych jest w po- 
szczególnych latach różny, w zależności 
0d intensywności kwitnienia drzew, jak i 
warunków zapylenia w danym roku. 

W części II omówiono ogółem 70 ga- 
tunków z 22 rodzajów reprezentujących 

Sromadę nagozalążkowych. 
Część III rozpoczęto omówieniem ro- 

dziny Salicaceae, a w niej rodzaju Po- 
и Ogólna charakterystyka rodzaju 

ny PA się z opisami poszczegól- 

sę gatunków, chociaż powinńa odnosić 
styce wszystkich topól. W charaktery- 
tts rodzaju podano mianowicie, że 
opisach ne pierśnica wynosi 1 m. Przy 

osią „podano natomiast, że P. alba 
225 Pierśnicę ponad 2 m, P. trichocarpa 

2 m m, P. nigra 2 m, P. deltoides — 
- Nasiona topól nie są czarne lub 

czarnobrunatne, jak podaje Autor. Barwa 
nasion jest zawsze jasna i charaktery- 
styczna dla poszczególnych gatunków. 
Tak np. nasiona osiki są szarokremowe, 
u niektórych osobników wpadają w od- 
cień czerwonawy lub ceglasty. Nasiona 

takie spotyka się często u mieszańców 

Populus alba X P. bolleana. Nasiona P. 

alba są jasnoperłowe, a P. nigra — biało- 

szare. Nasiona topól euroamerykańskich 

pod względem barwy są zbliżone do na- 

sion topoli czarnej. Odcień zabarwienia 

nasion jest zmienny w zależności od stop- 

nia ich dojrzałości i wilgotności. Nasiona 

w pełni jeszcze nie dojrzałe mają odcień 

lekko zielonkawy. Ciemnozieloną barwę, 

wpadającą prawie w czarną, mają nato- 

miast nasiona wielu wierzb. 

Przedstawiając na ryc. 109 pączki to- 

pól, dobrze byłoby zaznaczyć, które z 

nich są kwiatowe, a które liściowe, tym 

bardziej że w tekście jedynie przy oma- 

wianiu P.tremula wspomniano o zróżnico- 

waniu kształtu pączków liściowych i kwia- 

towych. Przy oznaczaniu topól w stanie 

bezlistnym znajomość kształtu pączków 

kwiatowych jest bardzo potrzebna. Popu- 

lus tremula gigas została znaleziona w 

Związku Radzieckim nie tylko przez prof. 
Jabłokowa, ale również przez Iwan- 

nikowa. Stwierdzenie, że mieszańce 

P. X canescens „powstałe ze skrzyżowa- 

nia osobników żeńskich osiki z osobnika- 

mi męskimi topoli białej odznaczają się 

mniejszą szybkością wzrostu" (s. 175) 

oparte chyba zostało na pierwszych pub- 

likacjach Wettsteina i w naszych 

warunkach nie znajduje potwierdzenia. 

Wśród topól szarych wyhodowanych w 

Instytucie Badawczym Leśnictwa właśnie 

mieszańce P. tremula X P. alba są zawsze 

szybciej rosnące od mieszańców P. alba X 

P. tremula. Wettstein w swoich poz- 

niejszych pracach dochodzi do takich sa- 

mych wynikow. 

P. trichocarpa jest w Polsce 

rzadko spotykana, a nie często, jak to 

pisze Autor. Rośnie ona głównie na za- 

chodzie kraju w parkach i ogrodach bo- 

tanicznych. Według obowiązujących obec- 

nie zasad nazewnictwa roślin uprawnych 

raczej 
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i zaleceń Międzynarodowej Komisji To- 

polowej poszczególne mieszańce euro- 

amerykańskie uznane zostały jako odmia- 

ny gospodarcze (cultivary), a ich pełna 

nazwa powinna być pisana w następujący 

sposób: Populus X euramericana (Dode) 

Guinier cv. Serotina lub w skrócie P. 'Se- 

rotina. Wymieniając drzewa rodzicielskie 

poszczególnych odmian dobrze byłoby 

podać, które z nich było matką, a które 

ojcem. Kolejność wymieniania rodziców 

(artykuł H 1, uwaga 4; Międzynarodowy 

Kodeks Nomenklatury Botanicznej) pozo- 

stawiona jest do uznania autora. Jeśli 

jest wiadomo, która roślina była macie- 

rzysta, to nazwę jej umieszcza się na 

pierwszym miejscu lub oznacza odpowied- 

nim symbolem. W podręczniku powinna 

być stosowana konsekwentnie jedna me- 

toda z wyraźnym wskazaniem, która. 

Autor podawał to w różny sposób. 

Przy omawianiu mieszańców euroame- 

rykańskich ' warto było uwzględnić 

wszystkie te topole, które wchodzą do 

I grupy doboru krajowego. P. > beroli- 

nensis jest mało odporna na choroby, 

głównie w klimacie morskim na zacho- 

dzie Europy. W klimacie kontynentalnym, 

w ZSRR, (iważana jest za jedną z lepszych 

odmian, i to zarówno pod względem zdro- 

wotności, jak i szybkości wzrostu. 

W rodzaju Salix Autor omówił najczę- 

Scie} spotykane u nas gatunki z jedena- 

stu serii (na 29), zwracając szczególną 

uwagę na wierzby drzewiaste Salix alba 

i S. fragilis. 

Szczegółowy opis 4 gatunków orzechów, 

uzupełniony dobrymi rysunkami liści, 

owoców i endokarpu ułatwi niewątpliwie 

rozróżnianie poszczególnych gatunków. 

W rzędzie Fagales-bukowce obszernie 

scharakteryzował rodzaje Betula, Fagus 

i Quercus. Z rodzimych gatunków dębów 

omówił szczegółowo dąb szypułkowy — 

Quercus robur L., podając charakterysty- 

kę morfologiczną, przebieg wzrostu, wy- 

magania siedliskowe. Wspomina także o 

wyróżnionych przez Czerniejewa w 

1857 r. formach dębów precox i tardillora, 

wcześnie i późno rozwijających się na 

wiosnę. Nieco krócej omówił Autor dąb 
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bezszypułkowy — Quercus pełraea Liebl. 

oraz często spotykane w kraju dęby obce: 

Q. borealis Michx., Q. borealis var maxi- 

ma Ashe. Q. pubescens Willd., az rzadziej 

spotykanych, i to głównie w parkach, Q. 

coccinea palustris, cerris. Z rzędu Urtica- 

les szczegółowo scharakteryzował rodzaj 

Ulmus, omawiając rosnące w kraju wiązy. 

Omówił też pokrótce rodzaje Celtis, Zel- 

kova i Morus. Z Aceraceae Autor przed- 

stawił 8 gatunków występujących u nas, 

uzupełniając opisy rysunkami liści i 

skrzydlaków. Przy omawianiu lip Autor 

podał historię powstania lipy warszaw- 

skiej, naturalnego mieszańca lipy srebrzy- 

stej i wielkokwiatowej. W obszernie uję: 

tym przeglądzie roślin okrytozalążkowych 

przedstawił ogółem 228 gatunków drzew 

i krzewów z 91 rodzajów. 

Część IV dotyczy podstaw fitosocjo* 

logii leśnej. W tej części Autor podał 

krótki przegląd historyczny rozwoju róż- 

nych kierunków fitosocjologii oraz omó- 

wił zagadnienia składu, struktury, dyna 

miki i klasyfikacji zbiorowisk roślinnych. 

Przedstawił metody badania tych zbioro- 

wisk i przejawów życiowych roślin M 

nich rosnących, jak i czynników siedlis- 

kowych. Dokonał przeglądu ważniejszych 

zespołów roślinnych Polski oraz wprowć” 

dził w zagadnienia typologii leśnej. Dał 

dostatecznie szeroki pogląd na cele, 7% 

dania i współczesną problematykę fitose 

cjologii oraz charakterystykę nowocze?” 

nych metod prac badawczych Z tej dzie” 

dziny. m 
Zaletą tej części jest zwięzłość : Zar 

chowanie proporcji w przedstawiam" 
omawianych problemów przy zrozumić 

. . ud- 
łym i wyczerpującym wykładzie. a 

niejsze zagadnienia Autor omowil na 

zrozumienlé przykładów ułatwiających 

i przyswojenie ich treści. 

Podręcznik profesora 

zajmując należne mu miejsce 

wym piśmiennictwie leśnym, 

niewątpliwie ważną rolę w 

specjalistów, a także może by , 

mocą dla szerokich rzesz praktyków: 

J. Tomanka 
w facho" 

spełni nie 

kształcen" 

ę cenną P7” 

: j 
Witold Chmielewsk 
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