
Przegląd Przyrodniczy XXI' 4 (20 1 0)

Fot. 5.''|a wiem, ja wieďl Fot. Agnieszka Kujawa
Fot. 5. 'I know, I knowl Photo by Agnieszka Kujav/a

go) Amanita phalloides. Był on widoczny na plakatach, kt re wraz zu\otkami obezpiecznym
zbieraniu grzyb w đostarczyła Stacj a Sanitarno-EpidemiologIczna.

Wystawa była zorganizowana z myśIą o szerokiej publiczności. Każďy - od przedszko-
laka đo emeryta _ m gł na niej znaleźć coś ciekawego. Najmłodszym dzieciom najbardziej
podobały sĺę zwietzęta, starsi baczniej przyglądali się grzybom (Fot. 3, Fot. 4.). \Mystawę od-
wiedziło kilkaset os b - IM tym grupy przedszkolne i szkolne oraz indywidĺalni zwieđzający.
Podczas zwiedzania odpowiedzi na pytania udzielali: Zbigniew Mikołajczak z Nadleśnictwa
Kościan (Fot. 5.)' Małgorzata Kołtowska reprezentująca Park Krajobrazowy im. gen'Dezyde-
rego Chłapowskiego oraz Anna Kujawa ze StacjiBadawczej IŚRL PAN w Turwi - inicjatorka
\i/ystav'/y.

Składamy podziękowania wszystkim zaangażowanym W przygotowanie wystawy i po-
moc w jej likwidacji. Szczeg lnie serdeczne podziękowania kierujemy ku dyrektorowi KoK-
u _ ]anuszowi Dodotowi oraz Dorocie Borowiak, dzięki kt rym '/ystav/a mogŁabyć zorgani-
zowafla w tak pięknej' bajkowej scenerii.

fędrzejewski'W., Sidarowicz W. 2oÍo.
Sztuka tropienia zwierząt.ZakJad' Badania Ssak w PAN.
Białowieża.

Ktoż z nas w młodości nie chciał zostać Indianinem? Na-
przecLw t1łn, nie zrealizowanym najczęściej, marzeniom, wy-
chodzi książka Włodzimierza ]ędrzejewskiego i 'ŕŕadzima Si-
darowicza ,,Sztuka tropienia zwierząť' wydana przez Zal<łaď

Badania Ssak w (obecnie już InsĘrtut) w Białowieży \^/ ramach
pľojektu ,,Letnia Szkoła Ekologii i Bior żnorodności''.

Publikacja adresowana jest przeđe wszystkim do studen-
t w biologii, leśnictwa i kierunk w pokĺewnych, a także os b
prowaďzących teĺenowe badania naukowe. DoĘczy ssak w; ich
tropy, ślady bytowania i osobniki w r żnych sytuacjach życio-
wych pľzedstawiono na kilkuset zđjęciach wykonanych pľzez
Autor w oraz innych przyrođnik w i fotografik w; prawdopodobĺie ptzeđe \4/szystkim ]^/

Puszczy Białowieskiej. Większości gatunk w poświęcono r wnież mniej lub bardzíej obszer-
ne teksty pľez entująceprzede wszystkim zarysy ich biologii. Samej ,,sztuki tropieniď' doĘczą
natomiast obszerne komentarze Autor w zamieszczane pođ większośclą zdjęć. Skupiają się
one nie Ęlko na kluczowych cechach diagnostycznych czy oďrożnianiu podobnych trop w,

aIe zwracająuwagę na wiele interesujących szczegołow, jak np. zapach odchod w czy możIi-
wość określenia płci tropionego zwlerzęcia. Oprocz tego w tekście znajdziemy kilka ilustro-
wanych ramek zawierających informacje o odr żnianiu trop w i ślad w gatunk w pokľew-
nych Iub sprawiających trudności w identyfikacji' Niewątpliwe atuty książki to jej bogaty'
oryginďny materiał Íotograficzny i wieloletnie, niebanalne đoświadczenie Autor w kt rzy,
co wcale nie zdatza się tak często' doskonale wiedzą o czym piszą. Mimo to, czytelnik nie
nabawia się kompleks w - okazuje się, że są sytuacje' kiedy nawet najIepszy Indianin może
pomylić tropy sarny z lisem, a jelenia z đzil.ĺĺem'

A wady? No c ż, Autorzy i Wyđawca ze swej ,'ssaczej'' perspektywy nie dostrzegli, że w
pojęciu tytułovłych ,,zwierząt'] opľ cz ssak w, mieszczą się r wnież inne zostawiające czasem
ślady i tropy grupy, choćby ptaki. Może jednak tpuł ,,Sztuka tropienia ssak w'' byłby lepszy?
Ogtaĺi'czając się do ssak w Autorzy r wníeżjakby nie zauważyll nietoperzy. Nie zostawiają
one Ývprawdzie zbyt często trop q ale odchody w budce czy na strychu moŻnajuż pew-
nie jakoś idenĘfrkować. No i... całości brakuje jakiejś myśli przewodniej, obszerniejszego
wprowadzenia, zakonczenia, usystemaĘzowania wíedzy o Ęm po co właściwie te zwierzęta
tropić' przykJad w interpretacji wynik w i zastosowa uzyskanej z tropien informacji. W
227 stronnicowej książce 1,5 strony wstępu i I,5 rozďziału pt. ',Metodyka tropieĺi i ich wy-
korzystanie wbadaniach naukowych'sprawia nieodparte wrażenie, że Aĺtorzy spieszyli się
bardzo, żebyksiążkę skoríczyć i poświęcić się innym, nolryym wyzwaniom.

Tak więc, pozostaje nam czekać na drugie, jeszcze lepsze wydanle, mięđzyczasie bľođząc
w głębokim śniegu z tym co mamy'

Andrzej }eľmaczek
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