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Monografia Corbet’a: „biblia” odonatologów 

Pawe  BUCZY SKI 

Corbet’s monogpraph: a “bible” for odonatologists. – 

The monograph by Corbet (1999, 2004) is estimated as 

the most important and very useful world-wide elabora-

tion of the biology and ecology of dragonflies. 

CORBET P.S. 1999. Dragonflies. Biology and ecolo-
gy of Odonata. Harley Books, Colchester, 829 s. 
ISBN 094658964 X. 

CORBET P.S. 2004. Dragonflies. Biology and ecolo-
gy of Odonata (revised edition). Harley Books, 
Colchester, 830 s. ISBN 0946589771. 

 Philip Corbet to klasyk wiatowej odonatolo-
gii. Do kanonu wa kowej literatury wesz a ju  „A 
biology of dragonflies” (CORBET 1962). Kilkana cie 
lat pó niej ukaza a si  równie wa na „Biology of 
Odonata” (CORBET 1980). Ten cykl zamyka mono-
grafia, któr  omawiam w niniejszej recenzji. 
 Omawiane dzie o budzi szacunek samym wy-
gl dem. Ponad 800 stron, twarda oprawa z gusto-
wn  obwolut , wiele kolorowych zdj  na kredo-
wym papierze, obfite ilustracje w tek cie. Jednym 
s owem, ozdoba ka dej pó ki. Najwa niejsze jest 
jednak to, e zawarto  ksi ki w niczym nie 
ust puje jej walorom zewn trznym. 
 Dzie o zaczyna si  wykazem rycin i tabel oraz 
krótkim wst pem. Po nich nast puje g ówna cz  
ksi ki (572 strony), obejmuj ca omówienia po-
szczególnych zagadnie  biologii i ekologii wa ek. 
 Autor podzieli  swe rozwa ania na 11 obszer-
nych rozdzia ów: „Wybór siedliska i sk adanie jaj”; 
„Jajo i prolarwa”; „Larwa: oddychanie i erowa-
nie”; „Larwa: rodowisko biotyczne”; „Larwa: ro-
dowisko abiotyczne”; „Wzrost, metamorfoza i 
przeobra enie”; „Imago: dane ogólne”; „Imago: 
erowanie”; „Przemieszczanie si  w przestrzeni w 

locie”; „Behawior rozrodczy”; „Wa ki i ludzie”. 
Ka dy z nich podzielono na szereg krótkich pod-
rozdzia ów po wi conych bardziej szczegó owym 
problemom i zako czono tre ciwym podsumowa-

niem. 
 Opracowanie wie cz : s ownik terminów fa-
chowych, za cznik z tabelami, wykaz literatury 
(ponad 4000 pozycji w kilkudziesi ciu j zykach!) i 
indeksy. 
 Dzie o Corbet’a cechuje rozmach, szeroki od-
dech i bardzo wysoki poziom merytoryczny. Stoj c 
w centrum wydarze  wiatowej odonatologii, au-
tor daje czytelnikowi pe ny wgl d w osi gni cia i 
problemy najdynamiczniej rozwijaj cych si  nur-
tów bada . Przy tym omawia je w sposób bardzo 
czytelny, ilustruj c je bogat  palet  danych z litera-
tury i z w asnych bada . 
 Liczne, dobre i w przemy lany sposób wyko-
rzystane s  ryciny i tabele. W sumie ksi ka zawie-
ra: 96 tablic barwnych, 252 czarno-bia e zdj cia i 
ryciny, ok. 100 tabel. 
 Corbet nie tylko zbiera i podsumowuje infor-
macje rozsiane po literaturze. Dokonuje te  ich 
twórczej syntezy i przedstawia w asne interpreta-
cje, co dodatkowo podnosi warto  dzie a. 
 Nawet drobiazgowemu recenzentowi trudno 
sformu owa  powa ne zarzuty, cho  mo na zna-
le  troch  drobnych usterek: przy tak wielu poru-
szanych problemach, uwadze autora umkn y wy-
niki niektórych bada  publikowane w mniej do-
st pnych czasopismach czy w j zykach niekongre-
sowych. Jednak s  to szczegó y, które nie rzutuj  
na bardzo wysok  warto  opracowania. 
 Mo na te  wskaza  na detal natury technicz-
nej: niewygodne dla czytelnika jest usytuowanie 
du ej cz ci tabel w za czniku, a nie w tek cie. 
 Podsumowuj c: omawiana ksi ka to jedno z 
tych dzie , które trzeba zna , a najlepiej mie . Bo-
wiem b dzie przez d ugie lata punktem odniesienia 
i ród em wiedzy o stanie bada  nad biologi  wa-
ek. O jej u yteczno ci, walorach i wywo anym za-

interesowaniu niech wiadczy to, e w tak krótkim 
czasie ukaza y si  ju  dwa wydania. 



 2 (1), stycze  2006 26

 Cena nowego egzemplarza 2. wydania wynosi 
62,50 £. Pierwsze wydanie, szczególnie u ywane 
egzemplarze, kosztuje do 20% taniej. Nie s  to ma-
e kwoty, ale jak rzadko kiedy warto je wyda . 

Pi miennictwo 

CORBET P.S. 1962. A biology of dragonflies. Wi-
therby, London. 

CORBET P.S. 1980. Biology of Odonata. Annual Re-
view of Entomology, 25: 189-217. 

 

Warto zna , warto mie : monografia europejskich Calopterygidae 

Pawe  BUCZY SKI 

Worth to know, worth to have: the monograph of 

European Calopterygidae. – The book analysed is ap-

preciated as a highly valuable synthesis of data about 

European demoiselles. Especially worth of attention is 

a very extensive and competent part concerning the 

behavioural and evolutional biology. Some remarks on 

the whole series “Die Libellen Europas” “(The dragon-

flies of Europe”) are given. 

RÜPPELL G., HILFERT-RÜPPELL D., REHFELDT G., SCHÜTTE 

C. 2005. Die Prachtlibellen Europas. Gattung Ca-

lopteryx. (Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 654, Die 
Libellen Europas Bd. 4). Westarp Wissenschaften, 
Hohenwarsleben, 255 s. ISBN 3 89432 883 5. Ce-
na: 34,95 €. 

 

 Specjali ci z krajów niemieckoj zycznych „od 
zawsze” nale  do czo ówki wiatowej odonatolo-
gii. Skutkuje to obfito ci  literatury w j zyku nie-
mieckim, teraz mniejsz  ni  jeszcze w po owie 
wieku XX, ale nadal znaczn . Oprócz przewodni-
ków terenowych i monografii faunistyczno-ekolo-
gicznych o zasi gu regionalnym, wci  ukazuj  si  
dzie a wysokiej rangi. Nale y do nich zaliczy  pre-
zentowane przeze mnie opracowanie. 

 Wa ki przesz y w „Nowej Bibliotece Brehma” 
znamienn  ewolucj . Zacz o si  od ksi ki typo-
wo popularnonaukowej (NAUMANN 1952). Po 35 la-
tach wydano opracowanie Aeshnidae Europy (PET-
ERS 1987), napisane przyst pnie, ale zdominowane 
przez tre ci naukowe. Po zjednoczeniu Niemiec i 
zmianie wydawnictwa, dalsze tomy ukazuj  si  ja-
ko jeszcze wyra niej naukowa podseria „Wa ki 
Europy”. W latach 1990-tych wydano opracowa-
nia: Platycnemididae (MARTENS 1996), Gomphidae 
(SUHLING, MÜLLER 1996) i Lestidae (JÖDICKE 1997). 
Teraz otrzymali my dzie o o Calopterygidae, nie-
d ugo uka e si  tom o Corduliidae (WILDERMUTH w 
druku). 
 Porównanie nowych i starszych pozycji ukazu-
je te  kierunek rozwoju europejskiej odonatologii: 
jej g ówny front przesuwa si  z dobrze ju  pozna-
nych: taksonomii, zoogeografii i charakterystyki 
siedlisk, na szeroko pojmowan  biologi . 
 Omawiana ksi ka ju  na pierwszy rzut oka 
robi dobre wra enie. Jej rekomendacj  s  same na-
zwiska dwojga pierwszych autorów, wspó twór-
ców fundamentów wiedzy o biologii i ekologii Ca-
lopterygidae. Bez zarzutu jest te  szata edytorska: 
por czny format A5, adnie zaprojektowana ok ad-
ka ze zdj ciem, kredowy papier, liczne ilustracje. 
A to, co czytelnik znajduje mi dzy ok adkami, tego 
wra enia nie psuje. 
 Ksi ka sk ada si  ze wst pu, spisu tre ci i 11 
rozdzia ów: „Wprowadzenie”, „Przegl d wite-
ziankowatych”, „Cykl yciowy”, „Lot”, „Po era  i 
by  po artym”, „Rozmna anie”, „ witeziankowate 
Europy”, „Ochrona gatunkowa”, „Perspektywy”, 
„Pi miennictwo” i „Indeks”. Ponadto, na stronach 
166-199 znajduje si  59 kolorowych fotografii larw 
i imagines oraz ich siedlisk. 
 Rzecz jest napisana przyst pnym j zykiem i 
jej zrozumienie nie wymaga od czytelnika idioma-
tycznej znajomo ci j zyka niemieckiego ani te  
akademickiego cenzusu. Zarazem ksi ka spe nia 
kryteria monografii naukowej, jako obszerne i rze-
telne przedstawienie wiedzy o witeziankach Euro-
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