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ISBN 0-473-06730-7.
W cia˛gu ponad dwóch i pół wieków taksonomia roślin wykształciła specyficzna˛ terminologie˛ , której
podstawowym celem jest precyzyjne opisanie rozmaitych struktur roślin w ten sposób, aby były one
powszechnie i jednoznacznie rozumiane i interpretowane. Zanim osia˛gnie˛ to pełna˛ jednomyślność na
tym polu, ukuto wiele rozmaitych terminów na określenie tych samych struktur czy cech, a ich zawiła˛
nieraz synonimike˛ porza˛dkuja˛ liczne słowniki botaniczne. Można je znaleźć w każdej szanuja˛cej sie˛
Florze i kluczu do oznaczania, a badacze zajmuja˛cy sie˛ mszakami od kilku lat posługuja˛ sie˛ wieloje˛zycznym Glossarium polyglottum bryologiae*, który jest bardzo użytecznym i nad wyraz kompletnym
słownikiem terminologicznym. Niestety jego „wada˛” jest zupełny brak ilustracji, które obrazowałyby
konkretne terminy, a wiadomo, że nawet najbardziej precyzyjna definicja nie zasta˛pi graficznego przedstawienia danej cechy. Sta˛d briologowie winni przyja˛ć z dużym zainteresowaniem ilustrowany słownik
terminów używanych w briologii.
Omawiany słownik obejmuje około 1500 haseł. Zawieraja˛ one szczegółowe definicje określonych
cech i struktur, cze˛sto z odniesieniem do nazw alternatywnych, jak też do przeciwstawnych znaczeń.
Autorzy staraja˛ sie˛ uporza˛dkować istnieja˛cy chaos w rozumieniu pewnych terminów, których znaczenie
zmieniało sie˛ w zależności od tego jakie szkoły zaczynały dominować w briologii. Najlepszym przykładem jest tu określenie „cortex”, które oznacza albo najbardziej zewne˛trzne rze˛dy komórek w przekroju
poprzecznym łodygi, albo tkanke˛ środkowa˛ łodygi pomie˛dzy epiderma˛ a wia˛zka˛ centralna˛, o ile takowa
istnieje.
Prawdziwa˛ atrakcja˛ ksia˛żki jest prawie tysia˛c wielobarwnych fotografii, w tym również mikroskopowych, ilustruja˛cych wiele cech i struktur. Sa˛ one wykonane z niezwykłym, rzadko spotykanym artyzmem, oddaja˛c jednocześnie bardzo wiernie ich prawdziwy charakter. Podnosza˛ one ogromnie wartość
ksia˛żki i ukazuja˛ zarazem niezauważalne gołym okiem pie˛kno mszaków. W sumie zilustrowanych zostało prawie 400 gatunków mchów, wa˛trobowców i glewików, w wie˛kszości z południowej półkuli,
jako że autorzy pochodza˛ z Nowej Zelandii, gdzie też omawiany słownik został wydany. W nielicznych
wypadkach autorzy posłużyli sie˛ również rycinami kreskowymi.
Wie˛kszość haseł jest na ogół trafnie i poprawnie zdefiniowana, ale trudno na przykład zgodzić sie˛ ze
stwierdzeniem, że „circumboreal” jest synonimem gatunku rosna˛cego na półkuli północnej. Również
błe˛dna jest definicja „flory” określonej jako „roślinność określonego obszaru”. Można sie˛ zreszta˛ zastanawiać czy zamieszczanie takich haseł w tego typu słowniku jest konieczne. Pomijaja˛c te drobne wpadki, dobór haseł jest właściwy i w zasadzie można tu znaleźć prawie wszystkie terminy pojawiaja˛ce sie˛
w rozmaitych Florach. Autorzy przeoczyli dość rzadko stosowany termin „ochyrostomous”, który jest
określeniem greckiego pochodzenia przeciwstawnym do „gymnostomous” i oznaczaja˛cy puszke˛ posiadaja˛ca˛ oze˛bnie˛, czyli perystom.
Jest prawie pewne, że briologów nie trzeba be˛dzie specjalnie zache˛ cać do zakupienia tej ksia˛żki.
Pozycje tego typu sa˛ zawsze standardowym wyposażeniem podre˛ cznej biblioteki każdego systematyka
i użytkownika kluczy do oznaczania i Flor, tym bardziej, że pie˛kne fotografie gwarantuja˛ dodatkowo
przeżycia estetyczne w najlepszym tego słowa znaczeniu. – RYSZARD OCHYRA, Pracownia Briologii,
Instytut Botaniki, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, PL-31-512 Kraków, Polska.
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