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ki badań genetycznych, które mogą przewrócić do góry
nogami dotychczasowe ustalenia dotyczące taksonomii
czy ewolucji gatunków.
Na końcu książki znajduje się kolorowa galeria
bardzo ładnie wykonanych zdjęć niektórych gatunków ptaków. Szkoda, że w tekście nie ma odnośników
do tych fotografii. Ponadto przydałoby się, aby chociaż czarno-białe zdjęcia znajdowały się obok tekstu,
w którym mowa o danych ptakach. Bez tych rozwiązań
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czytamy o ptakach, których być może nigdy wcześniej
nie widzieliśmy. Oczywiście można ich zdjęcia znaleźć
w Internecie, ale wtedy trzeba czytać tę książkę przy
komputerze. A czytając o ptakach przecież nie zawsze
chcemy spędzać cały czas przy włączonym komputerze.
Książka Krukowaty czy sikora? jest interesującą
i wartościową propozycją dla polskich miłośników ptaków i niezwykle zachęcająca dla osób, które dopiero
chciałyby zacząć swoją przygodę z ornitologią.

© for the article by the Authors 2015

© for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2015

KRÓTKO

W zeszłym roku na polskim rynku nakładem wydawnictwa Oriolus Förlag ukazała się książka Krukowaty czy sikora?, autorstwa szwedzkiego popularyzatora
ornitologii Lennarta Nilssona.
Pozycja ta w przystępny sposób prezentuje ciekawe zagadnienia dotyczące życia ptaków. Istotne jest,
że autor książki jest z wykształcenia humanistą, co pozwala mu połączyć wyniki badań naukowych dotyczących ptaków z wiedzą o funkcjonowaniu tych zwierząt
w literaturze, jak i malarstwie czy muzyce. Co więcej,
przedstawiając te informacje, nierzadko ukazuje zarazem świat ornitologii, odwołując się do kolejnych publikacji w czasopismach specjalistycznych i zmian w poglądach na różne, ważne w ornitologii, tematy.
Książka wydaje się mieć charakter popularnonaukowy. Jednak autor przywołuje wiele pozycji literatury
naukowej, uzasadniających przedstawiane koncepcje
dotyczące ewolucji, pojęcia gatunku i systematyki ptaków, co w tym przypadku zdecydowanie jest jej zaletą.
Ze względu na to, że po książkę mogą spokojnie sięgać
czytelnicy na co dzień nie zajmujący się ornitologią,
w książce znalazł się rozdział „Niektóre terminy naukowe”. Wydaje się jednak, że ich wyjaśnienia są na różnych poziomach: niektóre są zbyt oczywiste, inne znów
zbyt „naukowe” i niezrozumiałe dla laika.
Istotną zaletą książki jest ciągłe zwracanie uwagi na
problem niepewności w nauce. Jest to szczególnie cenne
w czasach, gdy z dnia na dzień ukazują się nowe wyni-

