
RECENZJE 
Dr. med, Jiri Kubicka, inż, Josef Er- 

hart, Marie Erhartova: JEDOVATE 
HOUBY. Praha Avicenum, Zdravotnic- 

ké Nakladatelstvi 1980. Opr., str. 249, 
ark. wyd. 17,7, nakład 35 tys., cena 

32 Kćs. 

Autor tekstu prezentowanej książki 

dr med. J. Kubićka jest znanym czes- 

kim mikologiem i wybitnym zhawcą 

grzybów trujących. Dwaj pozostali au- 

torzy specjalizują się w  fotogra- 
fowaniu grzybów w Środowisku na- 

turalnym. Z prac wydanych przez nich 

wcześniej należy wymienić: Erhart J., 

Erhartova M., Prihoda A. — Houby 

ve fotografii, Prahą 1977, Kubićka $., 

Erhart J., Erhartowa M. — Pilzfiihrer, 

Praha 1977, Kubićka J., Erhart J., Er- 

hartowa M. — Pilzfiihrer, Praha 1979, 

Erhartova M., Karel K. — Naże houby, 
Praha 1979. 

Zainteresowania  mikologiczne, ol- 

brzymia erudycja i doświadczenie 

praktyczne w dziedzinie toksykologii 

grzybów owocnikowych oraz wykształ- 

cenie medyczne dr. J. Kubićki znalazły 

najpełniejszy wyraz w atlasie — mo- 

nografii „Jedovate houby” czyli — 

„Grzyby trujące”: Pierwszych pięćdzie- 

siąt stron książki zadrukowanych drob- 

ną czcionką, a tylko z niewielkimi 

marginesami nie wypełnionymi tek- 

stem, zawiera systematyczny szczegó- 

łowy wykład objawów, przyczyn i me- 

chanizmów zatruć spowodowanych 

spożyciem grzybów. Poprzez zastoso- 

wanie specjalnego systemu numeracji 
tekst części ogólnej został skoordyno- 

wany z barwnymi ilustracjami owoc- 
ników grzybów i z towarzyszącymi im 

krótkimi diagnozami cech omówionych 

gatunków. Przykładowo: rozdział opat- 

rzony liczbą 1617 dotyczy zatruć spo- 

vodowanych spożyciem tęgzoskórów — 
grzybów :' pospolicie. rosnących także 

w naszych lasach: i nierzadko powo- 

dujących zatrucia 'u ludzi biorących 
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je omyłkowo za jadalne trufle. W częś- 

ci zawierającej ilustracje znajdują się 

diagnozy i fotografie tęgoskóra pospo- 

litego Scleroderma citrinum i tęgoskó- 
ra brodawkowanego S. verrucosum 

również opatrzone liczbą 1617. Rozdział 

2, w którym omówiono dolegliwości 

wywołane spożyciem grzybów na su- 

rowo, obejmuje podrozdziały: 21 — za- 

trucia borowikiem szatanskim i 22 — 

dolegliwości po spożyciu innych ga- 

tunków. Pod wymienionymi liczbami 

czytelnik natychmiast odnajduje ilus- 

tracje i diagnozy w części drugiej: bo- 

rowika szatańskiego Boletus satanas, 
goryczka żółciowego (często nazywa- 

nego szatanem) Tylopilus felleus, bo- 

rowika grubotrzonowego Boletus calo- 

pus, borowika korzeniastego B. radi- 

cans (B. albidus), borowika ceglasto- 

porowego B. erythropus i borowika po- 

nurego B. luridus. Żaden z tych bo- 
rowików nie jest przydatny do spo- 

życia na surowo, a niektóre w ogóle 

nie nadają się do jedzenia z powodu 

gorzkiego smaku. Rozdziałowi 3, w któ- 

rym omówiono dolegliwości spowodo- 

wane spożyciem grzybów ciężkostraw- 

nych, odpowiadają opisy i ilustracje 

następujących gatunków opatrzonych 

analogicznie liczbą 3: bielaczek owczy 

Albatrellus ovinus, bielaczek pozrasta- 

ny A. confluens, kolczaki — Hydnum 

imbricatum, H. scabrosum, Dentinum 

repandum, pięknoróg lepki Calocera 
viscosa, zagiew łuskowata Polyporus 
squamosus, gołąbek śliczny Russula 
lepida. W sumie książka zawiera 62 
rozdziały i podrozdziały omawiające 

zatrucia grzybami usystematyzowane 
według ich 'kategorii i przyczyn. Część 
opisowa uzupełniona jest krótkimi 
objaśnieniami dotyczącymi używanej 
terminologii mikologicznej. 

Barwne fotografie i opisy grzybów 
wypełniają większą część książki (oko- 
ło 200 stron). Zasadniczo każdy gatu- 
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nek: jest prezentowany na jednej fo- 
tografil. Diagnozom niektórych (zwy- 

kle bardziej trujacych) gatunkow 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, maś- 

lanki wiązkowej Hypholoma fascicu- 

lare, 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 za- 

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- 

dovaté houby” powinien dlatego zna- 

leźć się na półce w każdym domu, być 

nieodzowną pomocą dla wszystkich 

osób wybierających się do lasu na 
grzyby. 

Maciej Z. Szczepka 

Sergej V. Śevćenko: ZDOROVIE LES- 

NYCH EKOSISTEM (Seria: Ochrana 

okrużajśćej sredy). Lvov: Viśća Skola 
1981. Opr., str. 128, nakład 7600 egz., 

cena 0,70 rbl. 

S. V. Śevćenko 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 Sro- 

dowiska przyrodniczego. 

Na treść tej bogato ilustrowanej i po- 

ręcznej (format 18X11 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


