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Monografia Corbet’a: „biblia” odonatologów
Paweá BUCZYēSKI
Corbet’s monogpraph: a “bible” for odonatologists. –
The monograph by Corbet (1999, 2004) is estimated as
the most important and very useful world-wide elaboration of the biology and ecology of dragonflies.

CORBET P.S. 1999. Dragonflies. Biology and ecology of Odonata. Harley Books, Colchester, 829 s.
ISBN 094658964 X.
CORBET P.S. 2004. Dragonflies. Biology and ecology of Odonata (revised edition). Harley Books,
Colchester, 830 s. ISBN 0946589771.
Philip Corbet to klasyk Ğwiatowej odonatologii. Do kanonu waĪkowej literatury weszáa juĪ „A
biology of dragonflies” (CORBET 1962). KilkanaĞcie
lat póĨniej ukazaáa siĊ równie waĪna „Biology of
Odonata” (CORBET 1980). Ten cykl zamyka monografia, którą omawiam w niniejszej recenzji.
Omawiane dzieáo budzi szacunek samym wyglądem. Ponad 800 stron, twarda oprawa z gustowną obwolutą, wiele kolorowych zdjĊü na kredowym papierze, obfite ilustracje w tekĞcie. Jednym
sáowem, ozdoba kaĪdej póáki. NajwaĪniejsze jest
jednak to, Īe zawartoĞü ksiąĪki w niczym nie
ustĊpuje jej walorom zewnĊtrznym.
Dzieáo zaczyna siĊ wykazem rycin i tabel oraz
krótkim wstĊpem. Po nich nastĊpuje gáówna czĊĞü
ksiąĪki (572 strony), obejmująca omówienia poszczególnych zagadnieĔ biologii i ekologii waĪek.
Autor podzieliá swe rozwaĪania na 11 obszernych rozdziaáów: „Wybór siedliska i skáadanie jaj”;
„Jajo i prolarwa”; „Larwa: oddychanie i Īerowanie”; „Larwa: Ğrodowisko biotyczne”; „Larwa: Ğrodowisko abiotyczne”; „Wzrost, metamorfoza i
przeobraĪenie”; „Imago: dane ogólne”; „Imago:
Īerowanie”; „Przemieszczanie siĊ w przestrzeni w
locie”; „Behawior rozrodczy”; „WaĪki i ludzie”.
KaĪdy z nich podzielono na szereg krótkich podrozdziaáów poĞwiĊconych bardziej szczegóáowym
problemom i zakoĔczono treĞciwym podsumowa-

niem.
Opracowanie wieĔczą: sáownik terminów fachowych, zaáącznik z tabelami, wykaz literatury
(ponad 4000 pozycji w kilkudziesiĊciu jĊzykach!) i
indeksy.
Dzieáo Corbet’a cechuje rozmach, szeroki oddech i bardzo wysoki poziom merytoryczny. Stojąc
w centrum wydarzeĔ Ğwiatowej odonatologii, autor daje czytelnikowi peány wgląd w osiągniĊcia i
problemy najdynamiczniej rozwijających siĊ nurtów badaĔ. Przy tym omawia je w sposób bardzo
czytelny, ilustrując je bogatą paletą danych z literatury i z wáasnych badaĔ.
Liczne, dobre i w przemyĞlany sposób wykorzystane są ryciny i tabele. W sumie ksiąĪka zawiera: 96 tablic barwnych, 252 czarno-biaáe zdjĊcia i
ryciny, ok. 100 tabel.
Corbet nie tylko zbiera i podsumowuje informacje rozsiane po literaturze. Dokonuje teĪ ich
twórczej syntezy i przedstawia wáasne interpretacje, co dodatkowo podnosi wartoĞü dzieáa.
Nawet drobiazgowemu recenzentowi trudno
sformuáowaü powaĪne zarzuty, choü moĪna znaleĨü trochĊ drobnych usterek: przy tak wielu poruszanych problemach, uwadze autora umknĊáy wyniki niektórych badaĔ publikowane w mniej dostĊpnych czasopismach czy w jĊzykach niekongresowych. Jednak są to szczegóáy, które nie rzutują
na bardzo wysoką wartoĞü opracowania.
MoĪna teĪ wskazaü na detal natury technicznej: niewygodne dla czytelnika jest usytuowanie
duĪej czĊĞci tabel w zaáączniku, a nie w tekĞcie.
Podsumowując: omawiana ksiąĪka to jedno z
tych dzieá, które trzeba znaü, a najlepiej mieü. Bowiem bĊdzie przez dáugie lata punktem odniesienia
i Ĩródáem wiedzy o stanie badaĔ nad biologią waĪek. O jej uĪytecznoĞci, walorach i wywoáanym zainteresowaniu niech Ğwiadczy to, Īe w tak krótkim
czasie ukazaáy siĊ juĪ dwa wydania.
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Cena nowego egzemplarza 2. wydania wynosi
62,50 £. Pierwsze wydanie, szczególnie uĪywane
egzemplarze, kosztuje do 20% taniej. Nie są to maáe kwoty, ale jak rzadko kiedy warto je wydaü.

CORBET P.S. 1962. A biology of dragonflies. Witherby, London.
CORBET P.S. 1980. Biology of Odonata. Annual Review of Entomology, 25: 189-217.

PiĞmiennictwo

Warto znaü, warto mieü: monografia europejskich Calopterygidae
Paweá BUCZYēSKI
Worth to know, worth to have: the monograph of
European Calopterygidae. – The book analysed is appreciated 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 dragonflies of Europe”) are given.

RÜPPELL G., HILFERT-RÜPPELL D., REHFELDT G., SCHÜTTE
C. 2005. Die Prachtlibellen Europas. Gattung Calopteryx. (Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 654, Die
Libellen Europas Bd. 4). Westarp Wissenschaften,
Hohenwarsleben, 255 s. ISBN 3 89432 883 5. Cena: 34,95 €.

SpecjaliĞci z krajów niemieckojĊzycznych „od
zawsze” naleĪą do czoáówki Ğwiatowej odonatologii. Skutkuje to obfitoĞcią literatury w jĊzyku niemieckim, teraz mniejszą niĪ jeszcze w poáowie
wieku XX, ale nadal znaczną. Oprócz przewodników terenowych i monografii faunistyczno-ekologicznych o zasiĊgu regionalnym, wciąĪ ukazują siĊ
dzieáa wysokiej rangi. NaleĪy do nich zaliczyü prezentowane przeze mnie opracowanie.

WaĪki przeszáy w „Nowej Bibliotece Brehma”
znamienną ewolucjĊ. ZaczĊáo siĊ od ksiąĪki typowo popularnonaukowej (NAUMANN 1952). Po 35 latach wydano opracowanie Aeshnidae Europy (PETERS 1987), napisane przystĊpnie, ale zdominowane
przez treĞci naukowe. Po zjednoczeniu Niemiec i
zmianie wydawnictwa, dalsze tomy ukazują siĊ jako jeszcze wyraĨniej naukowa podseria „WaĪki
Europy”. W latach 1990-tych wydano opracowania: Platycnemididae (MARTENS 1996), Gomphidae
(SUHLING, MÜLLER 1996) i Lestidae (JÖDICKE 1997).
Teraz otrzymaliĞmy dzieáo o Calopterygidae, niedáugo ukaĪe siĊ tom o Corduliidae (WILDERMUTH w
druku).
Porównanie nowych i starszych pozycji ukazuje teĪ kierunek rozwoju europejskiej odonatologii:
jej gáówny front przesuwa siĊ z dobrze juĪ poznanych: taksonomii, zoogeografii i charakterystyki
siedlisk, na szeroko pojmowaną biologiĊ.
Omawiana ksiąĪka juĪ na pierwszy rzut oka
robi dobre wraĪenie. Jej rekomendacją są same nazwiska dwojga pierwszych autorów, wspóátwórców fundamentów wiedzy o biologii i ekologii Calopterygidae. Bez zarzutu jest teĪ szata edytorska:
porĊczny format A5, áadnie zaprojektowana okáadka ze zdjĊciem, kredowy papier, liczne ilustracje.
A to, co czytelnik znajduje miĊdzy okáadkami, tego
wraĪenia nie psuje.
KsiąĪka skáada siĊ ze wstĊpu, spisu treĞci i 11
rozdziaáów: „Wprowadzenie”, „Przegląd Ğwiteziankowatych”, „Cykl Īyciowy”, „Lot”, „PoĪeraü i
byü poĪartym”, „RozmnaĪanie”, „ĝwiteziankowate
Europy”, „Ochrona gatunkowa”, „Perspektywy”,
„PiĞmiennictwo” i „Indeks”. Ponadto, na stronach
166-199 znajduje siĊ 59 kolorowych fotografii larw
i imagines oraz ich siedlisk.
Rzecz jest napisana przystĊpnym jĊzykiem i
jej zrozumienie nie wymaga od czytelnika idiomatycznej znajomoĞci jĊzyka niemieckiego ani teĪ
akademickiego cenzusu. Zarazem ksiąĪka speánia
kryteria monografii naukowej, jako obszerne i rzetelne przedstawienie wiedzy o Ğwiteziankach Euro-
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