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        Wydawnictwo Schlütersche kontynuuje 

prezentacje niemieckojęzycznej wersji „Atlasu 

anatomii koni” według sprawdzonej i uznanej 

koncepcji. To już siódme wydanie tego atlasu, 

zapoczątkowanego premierą w roku 1991, 

a następnie regularnie wznawianego co 3–4 lata. Tym 

razem zespół autorów, czyniąc poprawki, 

skoncentrował się na lepszym łączeniu podstawowej 

wiedzy anatomicznej z wiedzą szczegółową 

i topograficzną przydatną dla praktyki. 

        Tak więc celem głównym atlasu jest 

przedstawienie wiedzy fundamentalnej o budowie 

ciała koni początkującym studentom weterynarii. 

A celem dodatkowym jest ukazanie przydatności 

kliniczno-funkcjonalnej anatomii służącej praktyce: 

badaniu, diagnozowaniu, zabiegom chirurgicznym 

i fizjoterapeutycznym wykonującym je lekarzom 

i terapeutom. 

        Konstrukcja atlasu pozostaje czytelna 

i niezmieniona. Autorzy w 10 rozdziałach 

przedstawiają kolejne części ciała konia. 

Rozpoczynają od budowy skóry by przejść do kości 

kończyn piersiowych, miednicznych, kopyta, klatki 

piersiowej z narządami, powłok brzusznych 

z zawartością jamy brzusznej i jamy miednicznej. 

Duży rozdział ukazuje głowę z detalami dotyczącymi 

zębów, oka, jamy nosowej i krtani. Całość kończy 

tabelaryczne zebranie danych dotyczących miologii, 

limfologii, obwodowego układu nerwowego 

i nerwów czaszkowych. Prezentowane szczegóły 

anatomii ilustrują wielkoformatowe, kolorowe rysunki oraz liczne ryciny. Obok schematów anatomicznych 

wielokrotnie pojawiają się zdjęcia kliniczne oraz wykonywane podczas badań diagnostycznych. Analizując np. 

tchawicę ukazano ją na rysunkach oraz w badaniu endoskopowym, a studiując serce pokazano je schematycznie 

i topograficznie a także wygląd i jego parametry w badaniu echokardiograficznym. Taka prezentacja anatomiczna 

dotyczy większości narządów klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicznej.  

       Atlas jest wyjątkowo przydatny do wszechstronnej nauki anatomii koni, precyzuje szczegóły, uczy topografii i ma 

odniesienia do praktyki. Twórcy atlasu, czołowi niemieccy anatomowie z Lipska, Hannoweru, Monachium, Berlina 

i Dublina swoim dziełem zdobyli szerokie uznanie w świecie. Atlas został już 3-krotnie wydany w wersji 

angielskojęzycznej, 3-krotnie w języku japońskim, a ostatnio także w języku niderlandzkim i tureckim. Zalecany jest 

w wielu krajach jako świetna podstawa dla studentów oraz doskonałe źródło informacji dla praktykujących lekarzy, 

trenerów oraz terapeutów. 

       Duża wartość merytoryczna oraz znakomita edytorska oprawa z wysoką jakością papieru, druku, rycin, 

schematów i zdjęć sprawiają, że atlas jest lekturą, którą z przyjemnością bierze się do rąk i z trudem odkłada. 

       Lektura wciągająca i rozbudzająca wyobraźnię. Do niespiesznego, wielokrotnego studiowania. 
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