Przegląd Przyrodniczy XXIX, 3 (2018)

Pinowski J.K. 2018. Z ptakami przez życie. Autobiografia ornitologa – ekologa.
Muzeum i Instytut Zoologii PAN. Warszawa. ISBN 978-83-88147-20-3, 610 pp.
Ostatnio coraz częściej z niepokojem rozmyślam
o tym co będę robił na emeryturze. Jedną z alternatyw
podpowiedział mi właśnie prof. Jan Pinowski – można napisać autobiografię! Nakładem MiIZ PAN ukazała się właśnie obszerna autobiografia Profesora.
Urodził się w roku 1930 w Krakowie, a przez 46
lat, w latach 1954 – 2000, pracował w Instytucie Ekologii PAN zajmując się głównie badaniami ekologii
ptaków, przede wszystkim mazurka. Efektem dotychczasowej działalności naukowej Profesora jest między
innymi 347 publikacji, w tym 10 książek i kilkanaście
międzynarodowych sympozjów naukowych.
Książka składa się z 17 rozdziałów. Pierwsze dotyczą rodziny, dzieciństwa, młodości i studiów, kolejne
pracy w IE PAN, współpracy międzynarodowej, organizacji i udziału w kongresach ornitologicznych i
ekologicznych, wyjazdów naukowych - do Ameryki
Południowej, Kenii, Chin, Indii, Korei i innych.
Uporządkowane tematycznie i chronologicznie podrozdziały zawierają tysiące szczegółów, dat
i nazwisk, liczne opisy obserwacji przyrodniczych,
badań, spotkań z ludźmi. Wśród wielu anegdot najciekawsze wydają się te przywołujące,
zamierzchłe już dziś, czasy PRL, w której wszak upłynął okres największej aktywności naukowej Autora. Wszystko opisane jest bardzo rzeczowo, z minutową nieraz precyzją (Od 10.36
do 11.25 obserwowaliśmy czaplę białą, która chwyciła około ośmio- czy dziesięciocentymetrowego żółwia…), na podstawie obszernych materiałów archiwalnych, notatek, nagrań oraz
listów do rodziny pisanych z podróży prawie codziennie.
Ostatni rozdział – Zakończenie, zamyka krótka refleksja. Cieszę się z sukcesów polskich ornitologów, ale napełnia mnie żalem głos jednej tylko kukułki słyszanej w 2018 roku w Dąbrowie
Leśnej pod Warszawą, zniknięcie tutaj dzięciołów czarnych, dudków, bocianów, puszczyków, a
nawet wilg oraz brak przelatujących nad głową bekasów kszyków z pobliskiego Łuża w Kampinoskim Parku Narodowym, ponieważ bagno i jezioro wyschło.
Sprzedaż książki prowadzi Muzeum i Instytut Zoologii PAN Biblioteka 00-679 Warszawa, u. Wilcza 64, zamówienia należy kierować na adres biblioteki - libre@miiz.waw.pl lub
bezpośrednio do Autora - j.pinowski@wp.pl.
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