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Wspó³czeœnie — z ró¿nych przyczyn — wystêpuje
niedostateczna wiedza o zagro¿eniach dla rodzinnej
flory paprotnikowych i roœlin kwiatowych. Ju¿ jednak
w 1799 r. znany niemiecki uczony Alexander von
Humboldt (1769-1859) wprowadzi³ pojêcie „pomnika
przyrody” i by³ w szerokim sensie prekursorem ruchu
ochrony przyrody. Od po³owy XIX w. rozwijaj¹ca siê
szybko industralizacja doprowadzi³a do wielu zasadni-
czych zmian w przyrodzie. Spowodowa³o to rozwój
prywatnych organizacji chroni¹cych „roœliny, ptaki i
strony ojczyste”. W 1888 r. pojawia³o siê po raz pierw-
szy pojêcie „ochrona przyrody”. Jednak¿e w³aœciwym
twórc¹ idei ochrony przyrody w Niemczech by³ Hugo
Conventz, który przedstawi³ w 1904 r. memoria³: „Za-
gro¿enie pomników przyrody i propozycje ich utrzy-
mania”. Ju¿ w 1906 r. powsta³ w Prusach pierwszy
urz¹d pañstwowy zajmuj¹cy siê ochron¹ przyrody, jed-
nak¿e a¿ do 1935 r. brakowa³o w Niemczech praw-
nych podstaw ochrony przyrody. Dopiero w okresie
rz¹dów nazistowskich pojawi³a siê „Ustawa o ochro-
nie przyrody Rzeszy”, a tak¿e „Rozporz¹dzenie o
ochronie przyrody”. Pocz¹wszy od 1973 r. pojawi³y siê
„Czerwone listy” zagro¿onych roœlin i zwierz¹t, dopie-
ro jednak w 1996 r. zosta³a wydana przez Federalny
Urz¹d Ochrony Przyrody „Czerwona lista zagro¿onych
roœlin Niemiec”, a tak¿e opracowanie „Przyczyny spad-
ku gatunków dzikich roœlin i mo¿liwoœci utrzymania
ró¿norodnoœci gatunków” (1998).

W 1987 r. zosta³a przyjêta Federalna Ustawa o
ochronie przyrody i opieki nad krajobrazem, która
obejmuje tak¿e zadania ochrony roœlin. Zgodnie z t¹
ustaw¹ okreœlone dziko¿yj¹ce gatunki roœlin i zwierz¹t
zosta³y wziête pod szczególn¹ ochronê pañstwa nie-
mieckiego. Ustawa ta podlega³a ró¿nym nowelizacjom
w latach 1990, 1993 i 2000. Jako podstawowe kryte-
rium kwalifikacji w przypadku ochrony gatunkowej
roœlin to ich zagro¿enie, rzadkoœæ i atrakcyjnoœæ. Zada-
nia ochrony gatunkowej obejmuj¹ przy tym ochronê
roœlin i zwierz¹t, a tak¿e ich wspólnot ¿yciowych
przed negatywnym oddzia³ywaniem cz³owieka, roz-
wój i odtwarzanie biotopów dziko¿yj¹cych gatunków
zwierz¹t i roœlin w dawniej zasiedlonych biotopach, w
obrêbie ich naturalnego obszaru rozprzestrzeniania.

W myœl niemieckiej ustawy o ochronie przyrody
niektóre biotopy podlegaj¹ bezwzglêdnej ochronie w
celu niedopuszczenia do zmniejszenia ich wartoœci.
Nale¿¹ tutaj: bagna, obszary wilgotne, Ÿród³a, brzegi
rzek i strumieni o charakterze naturalnym, wydmy, na-
turalne suche murawy, lasy ³êgowe, obszary skaliste i

inne. Okreœlone gatunki dziko¿yj¹cych populacji znaj-
duj¹ siê pod ochron¹ wtedy, gdy zagro¿ona jest wiel-
koœæ ich populacji przez dzia³ania cz³owieka, tak¿e w
przypadku zagro¿eñ przez handel miêdzynarodowy.
Lista szczególnie chronionych gatunków zawarta jest
w za³¹cznikach do „Zarz¹dzenia do ochrony gatunków
roœlin i zwierz¹t” („Bundesartenschutzverordnung”) z
1985 r. Szczególnie chronione s¹ przy tym okreœlone
populacje dzikorosn¹ce. Du¿e znaczenie dla ochrony
gatunków posiada tak¿e „Waszyngtoñski uk³ad o
ochronie gatunków” (CITES) obejmuj¹cy zakaz lub
ograniczenia handlu niektórymi gatunkam, a tak¿e
Konwencja berneñska z 1979 r. o utrzymani dzi-
ko¿yj¹cych roœlin i zwierz¹t w ich naturalnym œrodo-
wisku.

Istotne znaczenie dla ochrony gatunkowej posia-
da dyrektywa UE „O utrzymaniu naturalnych obsza-
rów ¿ycia, jak te¿ dziko¿yj¹cych zwierz¹t i roœlin”
(92/43 EWG) okreœlana w Polsce jako „Dyrektywa sie-
dliskowa”, a w Niemczech jako „Dyrektywy fauna-flo-
ra-habitat”. Dyrektywa siedliskowa zobowi¹za³a pañ-
stwa Wspólnoty Europejskiej do ustanowienia sieci
obszarów chronionych pod nazw¹ „Natura 2000”. W
za³¹czniku IV Dyrektywy siedliskowej chronione ga-
tunki pokrywaj¹ siê w du¿ym stopniu ze szczególnie
chronionymi gatunkami niemieckiej Ustawy o ochro-
nie przyrody. Ogólnie przyjmuje siê, ¿e w Niemczech
znajduje siê oko³o 1050 zagro¿onych roœlin paprotni-
kowych i roœlin kwiatowych.

Aby u³atwiæ szerokiej publicznoœci zapoznanie siê
z zagro¿onymi i chronionymi roœlinami w 2001 r. uka-
za³ siê „Barwny atlas chronionych i zagro¿onych ro-
œlin”. Na znakomitych fotografiach przedstawiono 527
zagro¿onych i chronionych gatunków, a w krótkiej
charakterystyce przedstawiono ich biologiê, miejsce
wystêpowania i status ochronny.

W ujêciu autorów ta interesuj¹ca ksi¹¿ka mo¿e sta-
nowiæ wa¿n¹ pomoc w utrzymaniu rodzinnej flory. Jak
wskazuje w swoim s³owie wstêpnym L. Schmidt,
punkt wyjœcia dla ochrony rodzimej flory nie stanowi
wcale „dzika przyroda”, ale raczej krajobraz kulturowy
Europy Œrodkowej oko³o roku 1850. Od 1850, a szcze-
gólnie po drugiej wojnie œwiatowej, zanikaj¹ coraz bar-
dziej stare metody gospodarowania, co powoduje za-
gro¿enie wielu gatunków roœlin wy¿szych.

Przy ocenie stanu zagro¿enia przedstawianych ro-
œlin H. Baumann i T. Müller przyjmuj¹ nastêpuj¹ce ka-
tegorie zagro¿eñ: 0 (roœliny wymar³e lub niemo¿liwe
do odnalezienia), 1 (zagro¿one wymarciem), 2 (silnie
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zagro¿one) oraz 3 (zagro¿one). Kategoria 0 obejmuje
wszystkie gatunki, które wymar³y, zosta³y wytêpione
lub których nie mo¿na obecnie odnaleŸæ. Natomiast
kategoria 1 zawiera gatunki roœlin, które s¹ tak za-
gro¿one, ¿e prawdopodobnie wymr¹, jeœli bêd¹ nadal
trwaæ przyczyny ich zagro¿eñ. Okreœlony gatunek
mo¿e jedynie uratowaæ natychmiastowe usuniêcie za-
gro¿eñ. Kategoria 2 dotyczy gatunków roœlin, które
znacznie zmniejszy³y swoj¹ liczebnoœæ albo s¹ za-
gro¿one przez obecne lub potencjalne oddzia³ywania
antropogeniczne. Kategoria 3 obejmuje takie gatunki,
które w przypadku utrzymywania siê zagro¿eñ stan¹
siê silnie zagro¿one. Ponadto H. Baumann i T. Müller
przyjmuj¹ jeszcze kategorie G i R. Ta pierwsza oznacza
potencjaln¹ mo¿liwoœæ zagro¿enia, a ostatnia — skraj-
nie rzadkie wystêpowanie. Okreœlone roœliny od daw-
na s¹ rzadkie lub wystêpuj¹ tylko lokalnie, chocia¿ nie
stwierdza siê jeszcze ich wyraŸnego spadku lub za-
gro¿enia.

Przyczyny zagro¿eñ roœlin zwi¹zane s¹ przede
wszystkim z oddzia³ywaniem cz³owieka. Du¿a czêœæ
zagro¿eñ wi¹¿e siê z intensyfikacj¹ rolnictwa. Rolnicy
w wyniku rozwoju uprzemys³owionych metod upra-
wy roli wytêpili wiele gatunków roœlin rosn¹cych na
polach, a okreœlanych potocznie jako „chwasty” (lepiej
jako roœliny towarzysz¹ce uprawom). Wiele zagro¿eñ
wi¹¿e siê z poœrednim oddzia³ywaniem intensywnego
rolnictwa, np. wydalaniem do atmosfery du¿ych iloœci
tlenków azotu. W wyniku intensyfikacji produkcji rol-
nej zosta³o usuniêtych wiele niewielkich biotopów
œródpolnych.

Rozwój wspó³czesnego rolnictwa spowodowa³ za-
przestanie uprawy wielu tradycyjnych roœlin, tak¿e
historycznych form u¿ytkowania okreœlonych bioto-
pów. Tak¿e zbieranie dzikorosn¹cych roœlin prowa-
dziæ mo¿e do wielu zniszczeñ (szczególnie rzadkich i

atrakcyjnych roœlin). Postêpuj¹ca urbanizacja wsi pro-
wadzi do zagro¿enia wielu roœlin ruderalnych.

Wspó³czeœnie do zagro¿onych roœlin nale¿¹ m.in.
tojady, mi³ki (w tym jednoroczne roœliny segetalne Ad-

onis aestivalis L czy A. flamnea Jacq.), dzikorosn¹ce
gatunki czosnków, zawilce (Anemona narcissi flora L.
A. sylvestris L.), dzikorosn¹ce astry, prawie wszystkie
krajowe storczyki, niektóre gatunki dziurawców, ko-
saæce, lilie, lny, pierwiosnki, sasanki, ró¿aneczniki,
wiele atrakcyjnych gatunków wysokogórskich, roœlin
wodnych, fio³ków. Wiele kiedyœ pospolitych roœlin, jak
np. k¹kol rosn¹cy w zbo¿ach ozimych, sta³o siê bardzo
rzadkie. W tym przypadku najwa¿niejsze znaczenie ma
oczyszczanie zbó¿, zastosowanie herbicydów, zaprze-
stanie uprawy wielu nierentownych roœlin, czy wresz-
cie silne nawo¿enie i intensywna uprawa roli.

Na zakoñczenie swoich rozwa¿añ o poszczegól-
nych 527 zagro¿onych i chronionych roœlinach H. Bau-
mann i T. Müller przedstawili w obszernej tabeli
wszystkie zagro¿one i chronione roœliny paprotniko-
we i kwiatowe wskazuj¹c m.in. na ich stopieñ za-
gro¿eñ i status ochrony. W tym ostatnim przypadku
wskazano m.in. ochronê w Niemczech („szczególnie
chronione roœliny”), ochronê wed³ug Uk³adu Wa-
szyngtoñskiego, Konwencji Berneñskiej czy wreszcie
Dyrektywy siedliskowej UE.

Ksi¹¿ka H. Baumanna i T. Müllera stanowi cenn¹
pozycjê dla wszystkich czytelników zainteresowanych
ochron¹ dziko¿yj¹cych roœlin. Zarówno barwne foto-
grafie, jak i opisy roœlin umo¿liwiaj¹ szybkie rozpozna-
nie zagro¿onych i chronionych roœlin. By³oby na pew-
no wskazane przet³umaczyæ tê oryginaln¹ i warto-
œciow¹ ksi¹¿kê na jêzyk polski, przy uwzglêdnieniu
jednak polskich warunków i zagro¿eñ.
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Wa¿nym elementem ró¿norodnoœci biologicznej
jest tak¿e ró¿norodnoœæ uprawianych roœlin i hodowa-
nych zwierz¹t u¿ytkowych. S¹ one dziedzictwem roz-
woju kulturowego, a jednoczeœnie œwiadectwem ró¿-
norodnoœci genetycznej. Do bardzo wa¿nych przeja-
wów ró¿norodnoœci nale¿¹ stare odmiany drzew i
krzewów owocowych. Do niedawna uwa¿ane by³y
czêsto jako ma³o wydajne i œwiadcz¹ce o „zacofaniu” –
wspó³czeœnie staj¹ siê one bardzo poszukiwane, czego
dowodem mog¹ byæ liczne wystawy starych odmian
owoców. S¹ one przedmiotem zainteresowania
mi³oœników odmian drzew owocowych, którzy je
chêtnie uprawiaj¹.

Du¿¹ pomoc¹ dla mi³oœników starych odmian
owoców jest ksi¹¿ka „Barwny atlas starych odmian
owoców”, gdzie przedstawiono doskona³e fotografie
276 wybranych starych odmian. Przy tym ksi¹¿ka wy-

dana przez Waltera Hartmanna sk³ada siê z krótkiej
„przedmowy”, doœæ obszernego „Wprowadzenia”,
a przede wszystkim z najbardziej obszernej czêœci:
„Odmiany od A do Z”, gdzie przedstawiono jab³ka, gru-
sze konsumpcyjne, grusze przemys³owe, œliwy czy
wreszcie czereœnie i wiœnie. Najwiêcej uwagi poœwiê-
cono tutaj jab³kom (150 odmian) i gruszom (90 od-
mian). Opis ka¿dej odmiany obejmuje dane o pocho-
dzeniu, synonimy, rozpowszechnienie, g³ówne zasto-
sowania owoców, czy wreszcie szczegó³owe opisy
cech owoców i cech drzew. Opisy te s¹ bardzo pomoc-
ne zarówno dla specjalistów od owoców — pomolo-
gów, ale tak¿e dla mi³oœników starych odmian. Szcze-
gó³owe opisy owoców i drzew, a tak¿e barwne foto-
grafie umo¿liwiaj¹ niezawodne rozpoznanie roœlin.
Oczywiœcie dobre okreœlanie odmian wymaga tak¿e
du¿ego praktycznego doœwiadczenia. Przy tym jako
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stare odmiany okreœlane s¹ tak¿e takie, które sa znane
przynajmniej od 100 lat.

Bardzo istotn¹ czêœæ ksi¹¿ki stanowi „Wprowadze-
nie”, w którym przedstawiono rozwój od dzikich owo-
ców do odmian uprawnych, korzyœci i wartoœæ starych
odmian, koniecznoœæ ich utrzymania, pochodzenie
nazw, czy w koñcu oznaczenie i opis odmian.
Wspó³czesne drzewa owocowe maj¹ swoich od-
leg³ych przodków. Przyk³adowo, prymitywni przod-
kowie jab³oni znani s¹ ju¿ z okresu od 65 do 70 mln lat
z dolin górskich Azji Wschodniej. Ukszta³towanie siê
odmian uprawnych dokona³o siê przez sztuczny do-
bór cz³owieka: wielkoœæ, wygl¹d i smak poszczegól-
nych owoców. Pocz¹tkowo selekcja odbywa³a siê
przez zbiór dzikich owoców, a potem przez uprawê
wybranych drzew owocowych jako Ÿród³a po¿ywie-
nia. Pocz¹tki uprawy drzew owocowych siêgaj¹ Pañ-
stwa Persów (VI w. p.n.e.), a póŸniej Greków i Rzy-
mian. Rzymianie rozwinêli uprawê drzew owocowych
tak¿e na obszarach na pó³noc od Alp, a uprawê drzew
owocowych popiera³ Karol Wielki w swoim roz-
porz¹dzeniu „Capitulare de Villis”. Jednak¿e a¿ do XVI
w. drzewa owocowe by³y przewa¿nie uprawiane w
ogrodach w³adców œwieckich i dostojników koœciel-
nych. Intensyfikacja sadownictwa nast¹pi³a dopiero
w XVIII i XIX w. W³aœnie wtedy wzros³a gwa³townie
liczba odmian. Prawie wszystkie dzisiejsze stare od-
miany zosta³y znalezione jako przypadkowe drzewa
owocowe w stanie dzikim, które nastêpnie zosta³y sze-
roko upowszechnione. Celowe krzy¿owanie ró¿nych
odmian miêdzy sob¹ rozpoczê³o siê dopiero po 1900 r.
Systematyczna uprawa drzew owocowych zaczê³a siê
dopiero po 1910 r. w Anglii i w Stanach Zjednoczo-
nych. W Niemczech w 1929 r. za³o¿ono Oddzia³ Upra-
wy Owoców przy Instytucie Cesarza Wilhelma w Za-
kresie Badania Odmian w Münchenbergu ko³o Frank-
furtu nad Odr¹. Placówka ta zosta³a w 1971 r. przenie-
siona do Drezna-Pillnitz, i jest do dzisiaj jedynym „In-
stytutem Uprawy Odmian Drzew Owocowych w
Niemczech”.

W warunkach Europy Œrodkowej najwa¿niejsze
znaczenie ma jab³oñ. Przodkowie dzisiejszej jab³oni
wywodz¹ siê od Malus sieversii z Azji Œrodkowej. Przy
powstaniu jab³oni uprawnej uczestniczy³y te¿ inne ga-
tunki botaniczne. Tak¿e botaniczne gatunki gruszy
rosn¹ w Europie (najwa¿niejsze to Pyrus communis).
W przypadku gruszek „z³oty wiek” powstawania od-
mian rozpocz¹³ siê w po³owie XIX w. we Francji i w
Belgii. Tak¿e w przypadku gruszek wszystkie odmiany
by³y znalezione przypadkowo, a celowe krzy¿owania
pojawi³y siê dopiero oko³o 1900 r. Obok grusz kon-
sumpcyjnych wyró¿nia siê tzw. grusze do produkcji
moszczu (czyli cenionego niegdyœ napoju alkoholowe-
go), a tak¿e grusze przemys³owe przydatne do produk-
cji kompotów i suszonych owoców.

Wiœnie i czereœnie by³y równie¿ od dawna wyko-
rzystywane jako po¿ywienie cz³owieka, a oko³o 1700
r. znana ju¿ by³a znaczna iloœæ odmian, chocia¿ ich
w³aœciwa identyfikacja do dzisiaj stanowi du¿y pro-
blem. Tak¿e œliwy znane by³y ju¿ w staro¿ytnej Grecji.
Wszystkie odmiany by³y — podobnie jak w przypadku
innych owoców — przypadkowymi „znaleziskami”,
wyros³ymi z nasion. Wyhodowane specjalnie odmiany
pojawi³y siê dopiero po 1980 r.

Jeœli chodzi o ocenê starych odmian, to mo¿na mó-
wiæ o prawdziwej „rewolucji” w ci¹gu ostatnich 20 lat.
Obecnie stare odmiany traktowane s¹ wszêdzie jako
relikty z „dobrych starych czasów”. Wysokopienne sta-
re odmiany s¹ obecnie nadal uprawiane przez wiele
prywatnych osób i organizacji. W³aœnie w takich sa-
dach znajduje siê — w przeciwieñstwie do tzw. sadów
intensywnych — bogaty, specyficzny œwiat roœlin i
zwierz¹t. Wiêkszoœæ starych odmian drzew owoco-
wych jest odporna na choroby i szkodniki i mo¿e z po-
wodzeniem rosn¹æ w przydomowych sadach, które
staj¹ siê na powrót „modne”. Stare odmiany owoców
wywieraj¹ pozytywny wp³yw na ludzki system immu-
nologiczny. Mo¿na tak¿e stwierdziæ, ¿e: „Utrzymanie
genetycznych zasobów drzew owocowych z
przesz³oœci jest podstaw¹ dla uprawy odmian drzew
owocowych w przysz³oœci” (s. 15).

Wspó³czeœnie stosuje siê ró¿norodne œrodki do
utrzymania starych odmian. Z jednej strony zbiera siê
wiele starych odmian w formie banków genów, np.
„Genbank Obst” w Dreznie-Pillnitz, gdzie znajduje siê
oko³o 2600 ró¿nych odmian owoców i gatunków bota-
nicznych, w tym 1000 odmian jab³oni. Z drugiej strony
wiele organizacji i osób prywatnych ceni stare odmia-
ny z powodu mo¿liwoœci wykorzystywania ich jako
po¿ywienia. Szczególne znaczenie posiadaj¹ tutaj re-
gionalne sady utrzymuj¹ce stare odmian. Najwiêcej
sukcesów w utrzymaniu i propagowaniu uprawy sta-
rych odmian drzew owocowych posiada Szwajcaria.
Istnieje tam nie tylko wiele organizacji regionalnych i
lokalnych, ale tak¿e du¿e organizacje ogólnokrajowe:
„Pro Specie Rara” i „Fructus”. Przy tym „Pro Specie
Rara” dzia³a w sposób zdecentralizowany, a „Fructus”
zak³ada wiêksze ogrody w celu utrzymania starych od-
mian drzew owocowych. Tak¿e w Austrii znana jest or-
ganizacja „Ökokreis Waldviertel”, która posiada 600
odmian rodzimych.

Poszczególne odmiany ró¿ni¹ siê pod wzglêdem
cech zewnêtrznych i wewnêtrznych takich jak: kszta³t,
kolor, smak, czas dojrzewania, mo¿liwoœæ przechowy-
wania. Przy tym nazwa zosta³a wybrana ma podstawie
ró¿nych punktów widzenia. Ich nazwy odnosz¹ siê do
miejsca pochodzenia, kszta³tu czy smaku lub nosz¹ na-
zwy wa¿nych osobistoœci zas³u¿onych w uprawie
drzew owocowych lub w odkryciu tych odmian. Du-
¿ym utrudnieniem s¹ synonimy, których wystêpuje
niekiedy nawet 50 lub 100. Rozpoznawanie i okreœla-
nie odmian wymaga wieloletniej praktyki i starannego
uwzglêdnienia cech zewnêtrznych i wewnêtrznych.
Do najwa¿niejszych cech odmiany nale¿y niew¹tpli-
wie smak (zw³aszcza iloœæ cukrów, kwasów oraz garb-
ników). Wa¿ne s¹ tak¿e cechy drzew m.in. korona
drzew, kszta³t nowych pêdów, kszta³t kwiatów. Do sta-
rych odmian nale¿¹ takie odmiany jab³ek jak: „Reneta
ananasowa”, „Antonówka zwyczajna”, „Berlepsch”,
„Boiken”, „Boskop”, „Reneta Coulona”, „Koksa pomara-
ñczowa”, „Francuska z³ota reneta”, „Francuska szara re-
neta”, „Cesarz Aleksander”, „Cesarz Wilhelm”, „Ksi¹¿ê
Albrecht Pruski”,, a do gruszek: „Lukasówka”, „Lipców-
ka kolorowa”, „Szarneza”, „Klapsa” („Faworytka”),
„Konferencja”, „Pary¿anka”, „Dobra szara”, „Dobra Lu-
dwika”, „Pstr¹gówka”, „Józefinka”, natomiast do œliw
„Renkloda Althanna”, „Anna Spälh”, „Du¿a zielona ren-
kloda”, „Wczesna mirabelka”, „Wêgierka zwyk³a”, „Wê-
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gierka w³oska”, „Renkloda Ulena”, „Car”. Nie brakuje
tak¿e starych odmian czereœni i wiœni — mo¿emy tutaj
wymieniæ m.im. „Büttnera Czerwona”, „Dönnissena
¿ó³ta”, „Czarna póŸna”, „Hedelfiñska”, „Kassina wcze-
sna”, „Wczesna Ludwika”, „Schneidera póŸna”.

Ksi¹¿ka „Barwny atlas starych odmian owoców”
zas³uguje na uwagê tak¿e polskich czytelników. Wiele
starych odmian drzew owocowych omówionych w
atlasie uprawianych jest w naszym kraju. Niestety bra-

kuje dot¹d organizacji zajmuj¹cej siê ich upraw¹. St¹d
te¿ omawiana ksi¹¿ka zas³uguje na szerokie rozpo-
wszechnienie. Jej przet³umaczenie na jêzyk polski na
pewno zwiêkszy³oby w Polsce iloœæ mi³oœników sta-
rych odmian owoców.

Eugeniusz Koœmicki

Pflanzenjäger, In Fernen Welten auf der Suche nach den Paradies, Key Hielscher,

Renate Hücking, Müchen-Zürich 2002, Piper Verlag, ss. 263, ISBN 3-492-04424-7

Wspó³czeœnie w krajach europejskich i w Amery-
ce Pó³nocnej wystêpuje w ogrodach, w szklarniach, a
tak¿e w domach ogromne bogactwo roœlin ozdob-
nych. Pojawienie siê wielu tych roœlin w krajach euro-
pejskich zwi¹zane by³o niejednokrotnie z dzia³anoœci¹
tzw. ³owców roœlin (ang. plant hunters, niem. Pflan-
zenjäger). Z pojêciem ³owców roœlin wi¹¿e siê z jednej
strony przemoc i zniszczenie, a z drugiej piêkno roœlin,
które znalaz³y siê w Europie w wyniku ich dzia³alnoœci.
Szczególnie w XIX w. w Anglii. Do dzisiaj tacy „³owcy
roœlin”jak sir Joseph Banks, sir Joseph Dalton Hooker,
David Douglas, Ernest Wilson czy Francis Mason trak-
towani s¹ w Wielkiej Brytanii jak bohaterowie narodo-
wi, a ich dzia³alnoœæ sta³a siê przedmiotem licznych
ksi¹¿ek i wesz³a g³êboko do angielskiej œwiadomoœci
narodowej.

Jak wiadomo, od najdawniejszych czasów roœliny
by³y zbierane przez cz³owieka jako Ÿród³o po¿ywienia,
lekarstw czy wa¿ny sk³adnik licznych ceremonii reli-
gijnych. Hatszepsut wys³a³a do krainy Punt (obecna So-
malia) ekspedycjê, aby przywieŸæ do œwi¹tyñ roœliny, z
których otrzymywano mirrê. Tak¿e wielki macedoñski
zdobywca Azji Aleksander Wielki interesowa³ siê cie-
kawymi roœlinami, a w Babilonie napotka³ na s³awne
wisz¹ce ogrody Semiramidy, bêd¹ce œwiadectwem
d³ugiego etapu rozwoju sztuki ogrodowej. Nawet w
odleg³ej staro¿ytnoœci egzotyczne, nieznane albo rzad-
kie w Europie roœliny uchodzi³y jako symbol luksusu
spo³ecznego. W krajach po³o¿onych na pó³noc od Alp
tamtejsza roœlinnoœæ jest bowiem stosunkowo uboga
w gatunki i wspólnoty roœlin.

W swojej ciekawej i oryginalnej pracy „£owcy ro-
œlin. Poszukiwanie rajów roœlin na odleg³ych konty-
nentach” obie autorki Key Hielscher i Renate Hücking
przedstawi³y barwne portrety najwa¿niejszych nie-
mieckich „³owców roœlin”. Przy tym obie autorki maj¹
ogromne doœwiadczenie w sztuce ogrodniczej bêd¹c
wspó³za³o¿ycielami Towarzystwa Popierania Kultury
Ogrodniczej w Hamburgu.

Przedstawi³y one takich „³owców roœlin” jak Paul
Hermann (1646–1695), Alexander von Humboldt
(1769–1859), Adelbert von Chamisso (1781–1837),
Philipp Franz von Siebold (1796–1866), Amalie Die-
trich (1821–1891), Georg Schweinfurth (1836–
1925), Wilhelm Micholz (1854–1932) czy Curt Backe-
berg. Wszyscy oni wnieœli ogromny wk³ad w poznanie

nieznanych i egzotycznych roœlin, a tak¿e ich upo-
wszechnienie siê w Europie. Motywy dzia³ania
„³owców roœlin” wi¹za³y siê najczêœciej z namiêtnoœci¹
poznawania nowych ciekawych roœlin, d¹¿eniem do
korzyœci materialnych czy poszukiwaniem przygód
podczas czêsto bardzo niebezpiecznych podró¿y. Wie-
lu „³owców roœlin” po zakoñczeniu swojej dzia³alnoœci
„³owieckiej” pracowa³o na uniwersytetach lub w
s³u¿bie pañstwowej opracowuj¹c naukowo swoje
„znaleziska” i odkryte roœliny.

Jeszcze w XIX w. dzia³alnoœæ „³owców roœlin” nie
podlega³a ¿adnym ograniczeniom, a najpiêkniejsze na-
wet roœliny i miejsca ich wystêpowania uchodzi³y za
„dobra niczyje”, swobodnie dostêpne dla wszystkich.
Dopiero w koñcu XIX w. nasili³y siê g³osy o grabie¿y
najcenniejszych roœlin, zw³aszcza egzotycznych stor-
czyków, które by³y wtedy szczególnie poszukiwane.

Dopiero w 1973 r. w Waszyngtonie podpisano
miêdzynarodowy uk³ad o handlu zagro¿onymi roœlina-
mi (CITES). W przypadku wielu rzadkich gatunków ro-
œlin i zwierz¹t zosta³ zabroniony lub ograniczony han-
del miêdzynarodowy. Wspó³czeœnie najwiêksze za-
gro¿enie dla rzadkich roœlin wi¹¿e siê z poszukiwa-
niem w³aœciwoœci leczniczych, kosmetycznych czy ¿y-
wieniowych przez wielkie miêdzynarodowe koncer-
ny. Pragn¹ one przej¹æ kontrolê nad bogatymi zasoba-
mi ¿ywych organizmów i ich genetycznymi kodami, a
przy tym niekiedy uprawiaj¹ ju¿ piractwo , jak w przy-
padku patentu na odmiany ry¿u basmati uprawianego
od wielu setek lat w Indiach.

Jeszcze w XVII w. botanika ³¹czy³a siê œciœle z me-
dycyn¹. St¹d te¿ wœród najdawniejszych „³owców ro-
œlin” by³o wielu lekarzy. Paul Hermann zosta³ w
po³owie XVII w. lekarzem Holenderskiej Kompanii
Wschodnioindyjskiej. G³ównym celem tej kompanii
by³o d¹¿enie do wprowadzenia monopolu na handel
drogimi przyprawami z obszarów po³udniowych Indii
i dzisiejszej Indonezji. W kraju Przyl¹dkowym w czasie
podró¿y na Cejlon odkry³ on ogromne bogactwo nie-
znanych wtedy roœlin. By³ on przekonany, ¿e odkry³
tam czêœæ biblijnego raju. P. Hermann znalaz³ w
Po³udniowej Afryce 800 nowych nieznanych dot¹d ro-
œlin, w tym oko³o 50 gatunków wprowadzi³ nastêpnie
do uprawy w Europie. P. Hermann znany jest dot¹d
przede wszystkim jako odkrywca pelargonii dla Euro-
pejczyków. Nastêpnie w ci¹gu siedmiu lat pracowa³

368 Recenzje ksi¹¿ek



on na Cejlonie jako lekarz kompanii. Zebra³ on tam
wiele roœlin tropikalnych, które stanowi¹ g³ówn¹
czêœæ jego bogatych zielników. Po powrocie do Holan-
dii P. Hermann zosta³ profesorem botaniki w Leiden.
Jego zielniki wywar³y ogromy wp³yw na samego
Linneusza, który zosta³ „ojcem” nowoczesnej systema-
tyki roœlin.

Do najbardziej znanych „³owców roœlin” nale¿y za-
liczyæ tak¿e Alexandra von Humboldta, który przes³a³
do Europy 6.000 gatunków roœlin, z tego po³owa nie
by³a tam znana. Najbardziej znana jest podró¿ A. von
Humboldta po Ameryce Po³udniowej i Œrodkowej. Od-
wiedzi³ on m.in. dorzecze Orinoko, Kolumbiê, Ekwa-
dor i Peru, Kubê i Meksyk. Po powrocie do Niemiec
zosta³ cz³onkiem Pruskiej Akademii Nauk. A v. Hum-
boldt by³ bardzo wszechstronnym uczonym — bada³ ta-
k¿e zasoby mineralne (dla cara Miko³aja I). By³ on te¿
autorem wielu prac naukowych z ró¿nych dziedzin, a
tak¿e przeciwnikiem niewolnictwa i prekursorem
praw cz³owieka.

Interesuj¹ce by³o tak¿e ¿ycie i dzia³alnoœæ Adelber-
ta von Chamisso. Ten potomek francuskiej rodziny
arystokratycznej sta³ siê s³awnym poet¹, podró¿ni-
kiem i znawc¹ roœlin. W zamku Kunowice (dawniej
Kunersdorf) napisa³ znan¹ opowieœæ „Cudowna histo-
ria Petera Schemihlsa”. Bra³ on udzia³ w ekspedycji na-
ukowej dooko³a œwiata zorganizowanej przez rosyj-
skiego hrabiego Romanowa. Odwiedzi³ on wtedy Bra-
zyliê, przyl¹dek Horn, Chile, Pó³wysep Kamczatki, Ka-
liforniê, Hawaje czy wreszcie Afrykê Po³udniow¹ (Kraj
Przyl¹dkowy). W czasie tej podró¿y A. von Chamisso
zebra³ 2500 gatunków roœlin. Po powrocie do Berlina
zaj¹³ siê g³ównie dzia³alnoœci¹ botaniczn¹ opraco-
wuj¹c zebrane roœliny i tworz¹c zielniki. Ponad 150 ga-
tunków roœlin, a tak¿e motyle, chrz¹szcze, a nawet ga-
tunek wê¿a zosta³o nazwanych jego nazwiskiem.

Philipp Franz von Siebold by³ Niemcem w s³u¿bie
korony holenderskiej, gdzie by³ lekarzem. Du¿o czasu
spêdzi³ Siebold na niewielkiej wyspie Dijima ko³o Na-
gasaki. Dejima by³a — w odciêtej wtedy od œwiata Japo-
nii — jedynym miejscem, gdzie mogli mieszkaæ Euro-
pejczycy. M³ody lekarz szybko za³o¿y³ ogród z³o¿ony z
1.000 gatunków japoñskich roœlin, a du¿¹ pomoc
œwiadczy³a mu Otaki Kusumota, m³oda Japonka – to-
warzyszka jego ¿ycia na wyspie Dejima. Z powodu
otrzymania map japoñskich zosta³ Siebold oskar¿ony o
szpiegostwo i zmuszony do opuszczenia Japonii. Z po-
bytu w Japonii przywióz³ 500 roœlin, z których tylko
po³owa prze¿y³a transport do Europy. W 1833 r. wyda³
on s³awne dzie³o „Nippon. Archiwum do opisu Japo-
nii”. W Leiden za³o¿y³ s³awny ogród, w którym upra-
wia³ japoñskie roœliny m.in. powojniki, piwonie krze-
wiaste, chryzantemy, hortensje, hosty i lilie, a tak¿e ga-
tunki japoñskich drzew.

Jako „³owcy roœlin” bardzo rzadko pojawia³y siê
kobiety. Jedn¹ z nich by³a Amalie Dietrich, która by³a
namiêtn¹ zbieraczk¹ roœlin, a tak¿e w ci¹gu dziesiêciu
lat bada³a egzotyczn¹ florê (i pozosta³¹ przyrodê)
pó³nocnej Australii (g³ównie Queensland). Jej
osi¹gniêcia botaniczne zosta³y spopularyzowane
przez romantyczn¹ biografiê jej córki pt. „Amalie Die-
trich. Ein Lieben”. Przyrodniczk¹ sta³a siê ona pod
wp³ywem mê¿a, który opracowywa³ zielniki do szkó³.
W wyniku pomocy bogatej rodziny z Hamburga, Go-

deffroyów, sta³a siê mo¿liwa jej wyprawa do Australii.
Na zlecenie tej rodziny bada³a ona roœliny, zwierzêta, a
tak¿e zbiera³a materia³y etnograficzne dla Muzeum Go-
deffroyów. Po A. Dietrich pozosta³o 289 kartonów ro-
œlin, które niedawno zosta³y opracowane na nowo.

Natomiast G. Schweinfurth uprawia³ „polowanie
na roœliny” w Afryce, zw³aszcza w czasie swojej ekspe-
dycji w latach1868–1871. Jego ksi¹¿ka pt. „W sercu
Afryki” sta³a siê bardzo popularna. W ci¹gu nastêp-
nych trzynastu lat Schweinfurth jako prywatny uczony
wielokrotnie odwiedza³ Afrykê. By³ tam nie tylko bota-
nikiem, ale bardzo wszechstronnym uczonym – zoolo-
giem, geologiem, etnografem, a nawet egiptologiem.
W czasie swojej drugiej podró¿y do Afryki zebra³ on
700 roœlin, z których wiele nosi nazwisko „Schweinfur-
tha”. Schweinfurth by³ przeciwnikiem niewolnictwa,
ale popiera³ niemieckie d¹¿enia kolonialne. Razem ze
swoim przyjacielem P. Aschersonem opublikowa³ w
jêzyku francuskim monumentaln¹ „Florê Egiptu” (w
tym 150 roœlin u¿ytkowych, z których a¿ 40 by³o zna-
nych ju¿ w staro¿ytnym Egipcie). W 1888 r. Schwein-
furth ostatecznie wróci³ do Niemiec, gdzie opracowy-
wa³ swoje zielniki, a tak¿e prowadzi³ dzia³alnoœæ na-
ukow¹ (chocia¿ w okresie zimy spêdza³ czas w Afryce).

Wilhelm Micholitz znany jest jako „³owca” egzo-
tycznych storczyków, g³ównie w Azji Po³udniowo-
Wschodniej. Pracowa³ on dla s³awnego angielskiego
„króla storczyków” Frederika Sandera. W drugiej
po³owie XIX w. wœród bogatych angielskich arystokra-
tów i przedsiêbiorców zapanowa³a „gor¹czka storczy-
kowa”. F. Sander mia³ do swojej dyspozycji nawet 23
„³owców storczyków”. W. Micholitz by³ znakomitym
znawc¹ storczyków, które wyszukiwa³ w pierwotnych
tropikalnych d¿unglach. W bezlitosnej walce o nowo-
œci i mo¿liwie wiele egzemplarzy rzadkich gatunków
dochodzi³o do gigantycznej wprost grabie¿y i niszcze-
nia storczyków. Ceny za storczyki osi¹ga³y wtedy nie-
kiedy ogromne sumy — nawet 700 funtów za sztukê
(przeciêtny zarobek w ówczesnych Niemczech wyno-
si³ zaledwie po przeliczeniu 39 funtów angielskich
rocznie). Oko³o 1890 r. farma storczyków firmy San-
der w St. Albans by³a najwiêkszym na ca³ym œwiecie.

Curt Backeberg sta³ siê znanym „³owc¹ kaktusów”.
W latach 30. w czasie swoich dziesiêciu podró¿y zebra³
wiele ciekawych gatunków kaktusów w Meksyku,
Ameryce Œrodkowej, a tak¿e w Ameryce Po³udniowej.
W Hamburgu-Volksdorf zebra³ on 700 ró¿nych gatun-
ków, w tym wiele bardzo rzadkich. W Peru znalaz³ Bec-
keberg olbrzymie kaktusy, które dot¹d by³y nieznane
w Europie. W 1930 r. ukaza³a siê pierwsza jego ksi¹¿ka
„£owcy kaktusów pomiêdzy Teksasem i Patagoni¹”, a
póŸniej „Nowe kaktusy”. W Meksyku — krótko przed
II wojn¹ — znalaz³ on olbrzymie kaktusy, które prze-
wióz³ do Niemiec do specjalnego parku. Druga wojna
œwiatowa przerwa³a karierê Beckeberga jako „³owcy
kaktusów” — swoje osi¹gniêcia przedstawia³ on teraz
na imprezach Wehrmachtu i sportowej organizacji na-
zistowskiej „Kraft durch Freude”. W latach 50. zosta³
kustoszem s³awnego ogrodu sukkulentów „Les Céd-
res” na Francuskiej Riwierze. Wtedy te¿ zacz¹³ praco-
waæ nad swoim dzie³em ¿ycia „Die Cactaceae”, które
jest jednak obecnie w du¿ej czêœci krytykowane przez
specjalistów.
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Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e ksi¹¿ka
„£owców roœlin. Poszukiwanie rajów roœlin na od-
leg³ych kontynentach” stanowi ciekaw¹ lekturê tak¿e
dla polskich czytelników. Pokazuje ona w jaki sposób
trafi³y do Europy znane obecnie powszechnie roœliny
ozdobne. Dochodzi³o przy tym niekiedy do niszczenia
lokalnych ekosystemów. Tak¿e wspó³czeœnie znani s¹

„³owcy roœlin” chocia¿ zmieni³y siê obiekty ich zainte-
resowania (m.in. roœliny do celów leczniczych i ko-
smetycznych).

Eugeniusz Koœmicki

ul. Bu³garska 80A m 8

60-301 Poznañ
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