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KRIŽO, Milan a Tibor BENČAŤ, 2014. Atlas domácich a vybraných introdukovaných 
drevín. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene. 308 s. ISBN 978-80-228-2642-6. 

Dreviny predstavujú významnú zložku životného 
prostredia. Slovensko sa radí medzi najlesnatejšie 
krajiny v Európe. Biologická rozmanitosť drevín by 
mala byť uchovávaná pestovaním pôvodných 
(autochtónnych), ale aj perspektívnych 
cudzokrajných (alochtónnych) drevín.  

Vysokoškolská učebnica má za hlavný cieľ 
priniesť ucelený prehľad a charakteristiku domácich 
a vybraných introdukovaných drevín. Vychádza z 
absencie podobne zameraného typu publikácie v 
rámci dendrológie na Slovensku. Pozostáva z 9 
hlavných kapitol a zoznamu použitej literatúry.  

Prvá kapitola publikácie je venovaná 
prehľadu systému nahosemenných a krytosemenných 
rastlín, ktorý je v ďalších kapitolách podrobnejšie 
rozvádzaný. Významnou pomôckou pri detailnejšom 
popise systému je kľúč na determináciu vybraných 
rodov a druhov drevín v druhej kapitole. Z hľadiska taxonómie je prínosné uvádzanie 
synoným (ekvivalentov) vedeckých názvov drevín. Názvy rodov sú preložené do siedmich 
jazykov. V tretej kapitole sú popísané morfologické termíny jednotlivých rastlinných častí 
vybraných drevín.  

V ďalšej kapitole sa nachádzajú obrázky k morfologickému slovníku 
z predchádzajúcej kapitoly.  Rovnakým spôsobom autori zobrazujú taxóny drevín, ktoré sú 
podrobne popísané v piatej kapitole. Všetky kresby sú autorskými originálmi Dr.h.c. prof. 
Križa. Pridanou hodnotou tejto publikácie je register vybraných morfologických termínov, 
kde sa abecedne uvádza vedecký a zároveň slovenský ekvivalent. Autori sa v diele prikláňajú 
k systému, ktorý zúročuje okrem morfologických charakteristík aj najnovšie poznatky 
z molekulárnej systematiky, analýz DNA a palynológie.  

Záverom je vhodné dodať, že predložená publikácia slovom i obrazom vhodne 
charakterizuje a opisuje domáce a vybrané introdukované dreviny. Jedná sa o komplexné, 
ucelené dielo vo svojom odbore, ktoré v mnohých smeroch prináša nové a aktualizované 
informácie o drevinách.  

Publikácia sa vrelo odporúča každému, kto venuje svoju pozornosť skúmaniu drevín. 
Je určená predovšetkým študentom dendrológie Fakulty ekológie a environmentalistiky 
a Lesníckej fakulty Technickej univerzity. Autori však dúfajú, že nájde využitie pri vyučovaní 
tejto disciplíny aj na iných vysokých školách v rámci prírodných vied, v príbuzných vedných 
odboroch, ako aj u širšej laickej a odbornej verejnosti. 

Michal Pástor 
Autor pôsobí ako interný doktorand na Katedre plánovania a tvorby krajiny, Fakulty ekológie 
a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. 
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