
PRZEDMOWA

Od ostatniego wydania podrêcznika Anatomii zwierz¹t autorstwa prof. dr. Kazimierza
Krysiaka minê³o ju¿ wiele lat. Podrêcznik zosta³ pozytywnie przyjêty, o czym
œwiadcz¹ opinie wielu autorytetów w tym zakresie, wyg³aszane przy rozmaitych oka-
zjach, jak i wyczerpanie kolejnych wydañ. W tej sytuacji PWN podjê³o inicjatywê
nowego, poprawionego wydania, zwracaj¹c siê o przygotowanie odpowiedniego
materia³u do zespo³u wspó³pracowników i uczniów Profesora.

Traktujemy to jako wyró¿nienie i mo¿liwoœæ uczczenia pamiêci naszego Mistrza
i Nauczyciela, wybitnego anatoma oraz organizatora morfologi polskiej po II wojnie
œwiatowej.

Mnie jako wspó³autorowi drugiego tomu przypad³o przygotowanie jego treœci.
W przedmowie do pierwszego tomu omówiono bardziej szczegó³owo przyczyny
koniecznoœci wprowadzenia zmian w nowym wydaniu podrêcznika. Zmiany wpro-
wadzone przeze mnie do drugiego tomu dotycz¹ przede wszystkim mianownictwa,
usuniêcia zaistnia³ych powtórzeñ oraz sposobu odwo³ywania siê do czêœci
ilustracyjnej.

Mianownictwo polskie oparto na Weterynaryjnym Mianownictwie Anatomicznym
(PWN 1978). W mianownictwie ³aciñskim zastosowano obowi¹zuj¹c¹ obecnie termi-
nologiê, zamieszczon¹ w Nomina Anatomica Veterinaria (4. wyd.); Nomina Histologica
(2. wyd.); Nomina Embriologica Veterinaria (World Association of Vet. Anatomists Gent
(Belgium) 1992). Najistotniejsz¹ zmian¹ w tym zakresie (podobnie jak w 1 tomie) jest
zastosowanie terminów ³aciñskich tylko raz, po pierwszym u¿yciu miana polskiego.
Jedynie tam gdzie ze wzglêdu na „odleg³oœæ” istnieje przypuszczenie, ¿e czytelnik
mo¿e mieæ trudnoœæ z przypomnieniem sobie nazwy ³aciñskiej lub z treœci zdania
wynika koniecznoœæ jej zastosowania, termin ³aciñski jest powtórzony. Terminy ³aciñ-
skie usuniêto te¿ z podpisów pod rysunkami.

Profesor po omówieniu w czêœci ogólnej kolejnych narz¹dów podaje kilka ró¿nic
gatunkowych. Opis ka¿dego narz¹du b¹dŸ uk³adu koñczy siê charakterystyk¹
u poszczególnych grup systematycznych. Stara³em siê usun¹æ powsta³e powtórzenia
w tych opisach, uwypuklaj¹c cechy podstawowe.
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W tekœcie przy odsy³aniu czytelnika do rysunku w nawiasie umieszcza³em jedynie
liczbowe lub literowe oznaczenia odnosz¹ce siê do numeru ostatnio cytowanego
rysunku.

Przy wprowadzaniu wymienionych wy¿ej zmian stara³em siê nie zaburzyæ charak-
terystycznego dla Profesora sposobu przedstawiania omawianych zagadnieñ, tak
aby nie zmieniæ, wspomnianego w przedmowie do pierwszego wydania, „nastroju”
wyk³adu. Czy mi siê to uda³o, oceni¹ Czytelnicy.

Krzysztof Œwie¿yñski
Warszawa 2001 rok

13

C:\Woreczko.pub\AnaTom2w2_vii_31\AnaTom2w2.VP
31 lipca 2004 13:46:20

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen




