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 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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py. Cenna jest zw aszcza bardzo kompetentna syn-
teza informacji o ich autekologii i biologii ewolu-
cyjnej. Jak podkre laj  sami autorzy, witezianko-
wate s  w takich badaniach wr cz wymarzonymi 
organizmami modelowymi. Rozmach, z jakim pro-
wadzi si  te prace sprawia, e nawet specjali ci-
odonatolodzy mog  mie  trudno ci ze ledzeniem 
na bie co stanu wiedzy. 
 Cz  taksonomiczno-zoogeograficzno-ekolo-
giczna, mimo stosunkowo skromnych rozmiarów, 
jest poprawna i ogólnie zadowalaj ca. Omówiono: 
cechy rozpoznawcze ka dego gatunku, wielko  
cia a, taksonomi , nazewnictwo aci skie i werna-
kularne (nazwy niemieckie i francuskie), rozmiesz-
czenie geograficzne, okres pojawu imagines, sied-
lisko. Jednak mo e budzi  niedosyt fakt, e autorzy 
nie podj li si  rozstrzygni cia sporów wokó  statu-
su cz ci taksonów (gatunek czy podgatunek?). 
 Dane zasi gowe s  ilustrowane konturowymi 
mapami. Inaczej ni  w poprzednich tomach serii, 
nie ma na nich g ównych rzek europejskich, s  za 
to granice pa stwowe. Mapy s  wi c czytelniejsze, 
cho  utraci y walor komiczny: wed ug kartografów 
wydawnictwa Westarp Wissenschaften Wis a ma 
ród a w Bieszczadach, przez co analiza map z to-

mów 1-3 zawsze poprawia mi humor. 
 Zalet  map jest przedstawienie ró nymi kolo-
rami zasi gów poszczególnych podgatunków. Ro-
dzaj Calopteryx cechuje ich du a liczba, przy czym 
status taksonomiczny cz ci z nich jest sporny. 
St d takie uszczegó owienie jest wa ne. 
 Klucze do oznaczania s  dobre, ale nie rewolu-
cyjne. W sytuacji, gdy pierwsze opisy larw pojawi-
y si  ju  w wieku XVIII, trudno o co  nowego. 

Nierozwi zanym problemem pozosta o tylko roz-
ró nianie larw podgatunków Calopteryx splendens 
(C. s. xanthosoma, C. s. splendens, C. s. caprai) i 
C. virgo (C. v. virgo, C. v. meridionalis). Ich opis 
u atwi by ycie badaczom Europy po udniowej i 

po udniowo-zachodniej. 
 Oddzielny podrozdzia  po wi cono najszerzej 
rozsiedlonym Calopteryx splendens i C. virgo. O-
mówiono szczegó owo ich wymagania siedliskowe 
i mechanizmy zapobiegaj ce krzy owaniu si . 
 Podsumowuj c: ksi ka Rüpell’a i innych to 
godne polecenia opracowanie monograficzne, któ-
re cechuje wysoki poziom merytoryczny i edytor-
ski. Oka e si  bardzo przydatne ka dej osobie, któ-
rej zainteresowania wykraczaj  poza lokaln  fauni-
styk . Warto j  zna  i najlepiej – mie , podobnie 
jak inne ksi ki z tej serii. 
 Dzi kuj  wydawnictwu Westarp Wissenschaf-
ten za zezwolenie na reprodukcj  ok adki ksi ki. 
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Polskie i dotycz ce Polski prace odonatologiczne opublikowane w II po owie 

roku 2005, z uzupe nieniem wykazu za pierwsze pó rocze i za rok 2004 
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Polish and dedicated to Poland odonatological papers 

published in the 2
nd

 half of the year 2005 and addi-

tions to the 1
st
 half of this year and for the year 2004. 

– In the reported year period, 9 papers were published, 

5 master theses were written. Some older papers and 

master theses also also given: from 2004 (#) and the 

first half of 2005 (*). The list does not contain the 

papers published in ODOnatrix – they are listed in a 

separate index at the end of an ever volume. 

 Poni ej zedstawiam prace, które ukaza y si  w 
drugim pó roczu roku 2005. Gwiazdk  (*) ozna-
czam uzupe nienia za poprzednie pó rocze, krzy y-
kiem (#) – za rok 2004. 
 Tak jak poprzednio, nie uwzgl dniam tekstów 
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