
nek ' jest prezentowany. na jednej fo- 

tografii. Diagnozom niektórych (zwy- 

kle bardziej trujących) gatunków to- 

warzyszą jednak dwie lub nawet trzy 

fotografie barwne, np. muchomora sro- 

motnikowego Amanita phalloides, mu- 

chomora jadowitego A. virosa, mucho- 

mora plamistego A. pantherina, mas- 

lanki wiązkowej Hypholoma fascicu- 

tare, gąski mydlanej Tricholoma sapo- 

naceum, borowika szatańskiego B. sa- 

tanas, goryczaka żółciowego T. felleus, 

zasłonaka rudego Cortinarius orellanus. 

Książkę zamykają indeksy czeskich 

i łacińskich nazw omówionych gatun- 

ków grzybów. 

W części ilustracyjnej Jedovatych 

houb doszukać się można pewnych nie- 

konsekwencji, np. opis kurki Cantha- 

rellus cibarius z numerem 3 (grzyb 

o ciężkostrawnym miąższu) umieszczo- 

no po omówieniu gatunków z nume- 
racją 52 (grzyby, których stare owoc- 

niki mogą spowodować zatrucie). W 

książce pomieszczono oprócz opisów 

grzybów trujących i niejacalnych tak- 

że gatunki bezwarunkowo jadalne, np. 

borowik szlachetny Boletus edulis, pod- 

grzybek brunatny Xerocomus badius 

czy smardz jadalny Morchella esculen- 

ta. Stare, przejrzałe owocniki nawet 

tych gatunków mogą jednak być przy- 

czyną zatruć! 

Książka mikologów z Czechosłowacji 

jest niezwykle ważną i nowatorską po- 

zycją w literaturze mikologicznej prze- 

znaczonej dla szerokiego ogółu czytel- 
ników. Właśnie ze względu na jej wy- 
soki poziom i społeczną użytec”ność zą- 
sługuje na przetłumaczenie i opubli- 
kowanie w języku polskim. Rokrocz- 

nie w naszym kraju zdarzają się dzie- 

siątki śmiertelnych zatruć grzybami, 
a jeszcze więcej jest zatruć powodu- 
jących jakże niepotrzebne cierpienia 
ludzi. Pojawiające się sporadycznie na 
rynku atlasy grzybów i przewodniki 
mikologiczne, zarówno udane (np. 
H. Orłoś: Atlas grzybów leśnych, 
PWRiL 1980, M. Lisiewska i M. Szmid: 
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Przewodnik grzyboznawczy, PWRiL 

1980), jak i nieudane (Z. Domański: 

Grzyb jadalny czy trujący?, PZWL 

1982) stanowią kroplę w morzu potrzeb 

społecznych w tym zakresie, zwłasz- 

cza wobec dwu dni w tygodniu wol- 

nych od pracy! Recenzowany atlas „Je- 

dovate houby” powinien dlatego zna- 

leźć się na półce w każdym domu, być 

nieodzowną pomocą dla wszystkich 

osób wybierających si¢ do lasu na 

grzyby. 

Maciej Z. Szczepka 

Sergej V. Śevćenko: ZDOROVIE LES- 
NYCH EKOSISTEM (Seria: Ochrana 

okruzajstej sredy). Lvov: Vista Skola 
1981. Opr., str. 128, nakład 7600 egz., 

cena 0,70 rbl. 

S. V. Śevtenko jest znanym ukraiń- 
skim fitopatologiem, autorem m.in. ob- 

szernego podręcznika Lesnaja fitopato- 

logia (2 wydania: 1968 i 1978 r.). Re- 

cenzowana książka „Zdrowie ekosys- 

temów leśnych”, odznaczająca się sta- 

ranną formą edytorską, wydana zosta- 

ła w serii popularnonaukowych wy- 

dawnictw poświęconych ochronie Śro- 

dowiska przyrodniczego. 

Na treść tej bogato ilustrowanej i po- 

ręcznej (format 18411 cm) pozycji zło- 

żyły się następujące rozdziały: Las ja- 

ko układ samoregulujący, Różnorod- 

ność lasów, I w przyrodzie zdarza się 

zła pogoda, Las także choruje, Owady 

— szkodniki aktywne, Nieświadomość 

niebezpieczeństwa dla lasu, Na straży 

zdrowia lasu. Całość uzupełniają: spis 

literatury rekomendowanej czytelniko- 

wi oraz wykaz gatunków drzew i krze- 

wów zagrożonych wyginięciem na U- 
krainie i włączonych do tzw. Czerwo- 

nej Księgi ZSRR (1978). 

Jak wynika z przytoczonych tytu- 
łów rozdziałów, treścią recenzowanej 
książki jest prezentacja zagrożeń 
ekosystemów leśnych spowodowanych 
przez czynniki biotyczne i abiotyczne, 
a także sposoby zapobiegania takim



zagrożeniom i walka ze szkodnikami 

lasu. Omówione zostały między inny- 
mi najbardziej niebezpieczne owady 

leśne, klęski spowodowane zanieczysz- 

czeniem środowiska i wyrządzone bez- 

pośrednio przez ludzi. Najwięcej uwa- 

ki poświęcił jednak autor chorobom 

drzew leśnych powodowanych przez 

grzyby pasożytnicze. Na ukrainie Za- 

chodniej najgroźniejszymi patogenami 
są — podobnie jak w Polsce — huba 

korzeni (czyli korzeniowiec wieloletni) 

Heterobasidion annosus i opieńka mio- 
dowa Armillariella mellea sensu lato. 

 Śevćenko podkreśla, że walka z hubą 
korzeni stała się obecnie problemem 

o znaczeniu światowym. W ZSRR ob- 

szar lasów sosnowych  porażonych 

przez tego grzyba przekracza 250 tys. 

ha, obszar lasów tzagrożonych poten- 

cjalnie wynosi 1 mln ha, Na Polesiu 

Zachodnim prawie nie ma już zdro- 

wych drzewostanów świerkowych w 
wieku 30—40 lat. Natomiast opieńka 

miodowa w granicach Ukrainy ata- 

kuje przede wszystkim lasy świerko- 

we na obszarze Karpat. 

Warto zauważyć, że w wykazie re- 

komendowanej literatury wśród czte- 

rech pozycji pozaradzieckich znalazły 
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się dwie polskie: W. Koehlera — Pa- 

tologia i ochrona lasu (Warszawa: 

PWRiL 1961) oraz praca C. Okolowa 

— Uszkodzenia systemów korzeniowych 

drzew spowodowane nadmiernym ru- 

chem turystycznym w. Białowieskim 

Parku Narodowym (Sylwan 1978 R. 122 
nr 11). Zawartość informacyjna pol- 

skich publikacji znalazła odzwiercied- 

lenie w treści recenzowanej książki, 

np. wpływ turystyki na lasy zilustro- 

wany został właśnie przykładami 

i liczbami z Białowieskiego Parku Na- 

rodowego, a zaczerpniętymi z Sylwana. 

Książka „Zdrowie ekosystemów leś- 

nych” jest bogato Ii pomysłowo ilustro- 

wane. Są to zarówno cało- i półstro- 

nicowe fotografie czarno-białe i kolo- 

rowe, jak również wielobarwne map- 

ki, schematy i rysunki precyzyjnie sko- 

ordynowane z tekstem. Materiał ilus- 

tracyjny wypełnia około połowy obję- 

tości książki. Z całą pewnością ,,Zdro- 

wie ekosystemów leśnych” S. Sevéenki 
można zaliczyć do najlepszych ksią- 

żek popularnonaukowych w zakresie 

fitopatologii i ochrony lasu. 

Maciej Z. Szczepka 
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