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Szwajcarska precyzja 

Rafa  BERNARD 

Swiss precision. – „Dragonflies of Switzerland” ap-

pears as an excellent monograph presenting the occur-

rence of dragonflies in various aspects of the Swiss spa-

ce and time. The author comments on the contents and 

form of the book stressing its ‘smooth’ dignified ap-

pearance, richness of data, plasticity and informative-

ness of figures and maps, great precision and some eco-

nomy of species texts. 

WILDERMUTH, H., Y. GONSETH & A. MAIBACH 

(Hrsg.), 2005. Odonata – Die Libellen der 

Schweiz. Fauna Helvetica 12, CSCF/SEG, Neuchâ-

tel, 440 ss. 

  U schy ku zimy tego roku wiat o dzienne 

ujrza a monografia wa ek Szwajcarii. Prawdziwa 

gratka dla wszystkich, którzy interesuj c si  wa -

kami si gaj  po literatur  europejsk , ale tak e i 

dla tych, którzy... po prostu lubi  pi kne ksi ki. 

 Cho  jest to wydawnictwo zbiorowe autor-

stwa dwudziestu o miu odonatologów, mia bym 

powiedzie , e ksi ka w niejednym przypomina 

swojego g ównego redaktora, którego mam szcz -

cie zna  bardzo dobrze. Dystyngowana acz nieco 

oszcz dna w wyrazie, zwi z a, niezwykle konkret-

na i komunikatywna. Cechy te przejawiaj  si  po 

cz ci ju  w jej zewn trznym wygl dzie. Twarda 

ok adka i kredowy papier w kolorze ecree, a na 

nim starannie skomponowane ryciny i tekst pisany 

subteln , nieco ozdobn  czcionk , sprawiaj , e nie 

czuje si  tych 400 stron obj to ci i 1150 gramów 

wagi. Wtajemniczonego bibliofila zachwyc  ju  na 

pierwszy rzut oka kolorowe ryciny gatunków. Tak, 

tak, ryciny, a nie zdj cia, którymi cz sto zat oczo-

ne s  wspó czesne monografie. Spo ród 126 akwa-

reli, 96 namalowa  przed laty s ynny, ju  nie yj cy, 

szwajcarski odonatolog-malarz Paul-André Robert. 

To prawdziwe barwne cacka precyzyjnie operuj ce 

detalem. Jaka szkoda, e 30 pozosta ych akwareli 

trzeba by o zaczerpn  z europejskiej monografii 

ASKEW (1988). Proponuj  czytelnikowi prób . Jes-

tem przekonany, e bez trudu rozpozna, po gorszej 

jako ci i braku pewnego „ducha”, wizerunki gatun-

ków rodem z Askew (wyniki testu mo na spraw-

dzi  w spisie rycin przy ko cu ksi ki). Obrazu do-

pe nia 128 czarno-bia ych rycin tak e autorstwa 

Roberta. 

 Na monografi  sk adaj  si : dwucz ciowy 

wst p, zwi z e omówienie biologii i rodowisk wa-

ek (przy tych rodowiskach zabrak o mi troch  

jakiej  wyrazistej graficznej prezentacji) oraz his-

torii gromadzenia danych o wa kach Szwajcarii i 

powsta ej bazy danych, charakterystyka ostatnich 

zmian w odonatofaunie kraju, krótki rys przedsta-

wiaj cy t o geograficzne i biogeograficzne, uwagi 

wst pne do monografii gatunków wyja niaj ce 

m.in. stosowane okre lenia (co za precyzja!), mo-

nografie 84 gatunków zajmuj ce lwi  cz  ksi -

ki, wykaz pi miennictwa licz cy 477 pozycji, i na 

koniec niezb dne indeksy. 

 Oko zagranicznego specjalisty w pierwszym 

rz dzie biegnie ku omówieniu poszczególnych 

gatunków. Typowa gatunkowa monografia przed-

stawia w kolejno ci: ogólne rozmieszczenie gatun-

ku, jego wyst powanie w Szwajcarii, stan popu-

lacji i historyczny przebieg jego zmian, zw aszcza 



 1(2), lipiec 2005 37

w ostatnim wier wieczu, wylot i fenologi , ro-

dowisko yciowe imagines i charakterystyczne ce-

chy ich ekologii behawioralnej, siedlisko larw, 

zagro enia oraz realizowane i zalecane zabiegi i 

rodki s u ce ochronie danej wa ki. Literatura, nie 

cytowana w tek cie, zebrana jest, w postaci najis-

totniejszych pozycji, osobno pod cz ci  opisow . 

Przyzwyczajonemu do klasycznego stylu cytowa-

nia róde  troch  przeszkadza ten brak bezpo red-

nich odniesie . Z drugiej jednak strony jak si  po-

toczy cie czyta te teksty, gdy nie przerywaj  ich 

dziesi tki cytowa  po ka dym zdaniu. My l , e w 

takiego rodzaju opracowaniu takie odst pstwo od 

regu y mo na zaakceptowa . 

 Opisowi towarzysz  wspomniana barwna ryci-

na samca lub dwie – samca i samicy, oraz umie-

j tnie skomponowany zestaw graficzny, zawieraj -

cy map , diagram sezonowego wyst powania ima-

gines w dekadach oraz diagram rozmieszczenia 

pionowego. Ten ostatni, dzi ki interesuj cemu roz-

wi zaniu, niesie znacznie wi cej informacji od kla-

sycznego wzorca znanego z innych monografii kra-

jowych: skal  oparto w nim nie na zwyk ych prze-

dzia ach wysoko ci, ale na osiemnastu termicznych 

strefach wysoko ciowych o okre lonej (i opisanej 

wcze niej) charakterystyce. Takich pomys owych 

rozwi za  kumuluj cych informacje jest wi cej. 

Jeden rzut oka na plastyczn  map  i ju  wiem, 

dlaczego Oxygastra curtisii „ci nie si ” na ma ym 

cyplu kantonu Tessin, jak niewybredna jest Aeshna 

cyanea i jak Erythromma lindenii kolonizuje kraj 

dolinami rzecznymi. I cho  raz zazdroszcz  Szwaj-

carom niewielkich rozmiarów ich kraju. Du o 

wi kszej Polski nie b dzie tak atwo przedstawi  w 

polskim Atlasie. Zastanawiam si  jednak, czy 

oprócz okresu stwierdzenia (3 przedzia y czasowe) 

punkty na mapach nie mog y ukazywa  innych 

cennych informacji, zw aszcza kategorii stwier-

dze  odzwierciedlaj cej stopie  rodzimo ci gatun-

ku. Oczywi cie, nie da oby si  zawrze  tego 

wszystkiego na jednej mapie, potrzebna by by a 

druga, równoleg a. Ale czy przy tak ma ym kraju 

nie warto by o spróbowa ? A mo e po prostu dane 

nie by y wystarczaj ce. 

 Teksty uderzaj  swoj  zwi z o ci  i zag sz-

czeniem informacji. Ka de s owo tutaj „wa y”, nie 

ma nic zb dnego, nic zbyt atwo wypowiedziane-

go. Nic ponad to, co jest pewne lub wysoce praw-

dopodobne. A  czasami boli ta oszcz dno , przy-

najmniej mnie, który lubi szczegó y (i z tego 

powodu kocha „Wa ki Badenii-Wirttembergii” 

(STERNBERG, BUCHWALD 1999, 2000)). Nie raz ju  

jednak do wiadczy em, jak atwo si  w szczegó-

ach i domys ach zapl ta , dlatego chyl  czo a z 

szacunkiem przed szwajcarsk , bezpieczn  precyz-

j  opracowania. Zna  tu r k  pierwszego redakto-

ra. 

 Na koniec jeszcze pytanie: czym jest omawia-

ne opracowanie? Wyczerpuj c  monografi , co 

móg by sugerowa  tytu  i niektóre rozdzia y w 

omówieniu gatunków? Ale zabrak o do tego prze-

cie  wielu innych aspektów ich biologii. Czy atla-

sem rozmieszczenia rozbudowanym o tre ci bio-

logiczne i „ochroniarskie”? W pierwszej chwili 

pomy la em, e redaktorzy nie mieli tu chyba zbyt 

jasnej koncepcji i wymieszali jedno z drugim. Gdy 

si  uwa niej przyjrze , dostrzega si  jednak b ys-

kotliwy zamys : opracowanie prezentuje wyst po-

wanie gatunków w Szwajcarii w ró nych aspektach 

przestrzeni i czasu! Nie jest to wi c tylko atlas 

biogeograficzny, ale prawdziwa monografia wyst -

powania gatunków. Znowu chyl  czo a. I cho  

ksi ka kosztuje 42 Euro, gor co namawiam za-

awansowanych zapale ców-bibliofilów do jej za-

kupu. 
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Nowa wersja CD-ROM „Dragonfly Research” 

Pawe  BUCZY SKI 

The new version of the CD-ROM “Dragonfly Re-

search”. – The synopsis of the second edition of elec-

tronic publishing – a compendium of the most impor-

tant information for an odonatologists. Comparing with 

the first edition (SCHORR, LINDEBOOM 2003), the 

second one is extended (literature base, the list of world 

dragonfly species) and technically improved (more 

readable interface, easier searching). This edition con-

tains two interesting PhD theses as PDF-files. The pro-

gram was estimated as a very valuable help in odo-

natological studies. 
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