W nawiązaniu do recenzji pracy pt. „Ssaki neotropików odkryte przez polskich
naturalistów”, która w naszej (autorów) ocenie jest niesprawiedliwa i nieobiektywna,
biorąc pod uwagę dobro naszej książki i trud czterech lat pracy, który włożyliśmy w jej
przygotowanie, odnosimy się (zwykła czcionka) do ważniejszych merytorycznych uwag
Recenzenta (kursywa), aby sprostować zawarte w nich zarzuty.
Recenzent:
Wbrew twierdzeniom niektórych znajomych uważam, że zajmowanie się historią
nauki jest celowe, potrzebne i twórcze. Szczególnie radośnie, co dość oczywiste przy
moich zainteresowaniach badawczych, witam książki dotyczące polskich
eksploratorów Ameryki Południowej. Taką właśnie pozycją są Ssaki neotropików….
Niezmiernie spodobało mi się użyte w tytule słowo: „naturaliści”. Termin ten rzadko
pojawia się w polskich tekstach, a w sumie szkoda. Należy jednak od razu
nadmienić, że jest to romanizm, który ma nieco odmienne znaczenie w języku
polskim, niż we francuskim. W niniejszym tytule pojawia się jako kalka językowa,
co nie jest poprawne, ale dla mnie ma pewien urok i nie czynię z tego zarzutu.
Naturalista to po polsku „zwolennik, przedstawiciel naturalizmu w literaturze, w
sztuce, w filozofii”, po francusku zaś w pierwszym znaczeniu „specjalista nauk
przyrodniczych”, a także „preparator” (tłum. – MW).
Autorzy:
Doceniamy, że Recenzent zauważył pozytywny aspekt użycia w tytule zapomnianego już u
nas słowa „naturalista”. Nie jest to jednak użycie niewłaściwe, ponieważ słowem tym w
języku polskim określano przyrodników w XIX w. (np. Waga A. 1855. Sprawozdanie z
podróży naturalistów odbytej w r. 1854 do Ojcowa). Polscy specjaliści zajmujący się historią
odkryć przyrodniczych, również współcześnie używają słowa naturaliści, np.: „…Kraj ten
uchodził za dziedzinę pod względem naukowym zbadaną, gdyż prowadzili tam poszukiwania
tacy uczeni, jak Szwajcar [Johann Jacob von] Tschudi, [Francuzi] [René Primevère] Lesson,
[Francis] Castelnau i naturaliści angielscy.” (Fedorowicz Z., Feliksiak S. [opracowanie
Daszkiewicz P., Iwan D., Kowalski H., Mierzwa-Szymkowiak D., Zaborowski R.] 2016.
150-lecie Gabinetu Zoologicznego w Warszawie (1818-1968). Memorabilia Zoologica, Nowa
Seria 1) lub „…Konstanty Jelski – naturalista, pracownik Raimondiego” (Tarkowski R. 2016.
Współpraca Antonio Raimondiego (1824-1890) z polskimi przyrodnikami i inżynierami w
Peru. Przegląd Geologiczny 64: 93-100). Jako, że nasza praca dotyka swą główną treścią
czasów przełomu XIX i XX wieku, to postanowiliśmy tego właśnie słowa użyć, aby nawiązać
do epoki – tym bardziej jeśli nawet obecna polszczyzna uznaje to za archaizm. Naturalista w
naukach przyrodniczych to przyrodnik i do nauk przyrodniczych kontekst użycia tego terminu
należy odnosić, a nie do literatury czy sztuki.
Recenzent:
Książka pisana i wydana przez naukowców, szeroko (jak wynika z podziękowań)
konsultowana, po redakcji naukowej i korekcie nie ustrzegła się jednak błędów
merytorycznych. Twarda oprawa, kredowy papier, niektóre ilustracje, a także

indeksy i ciekawa bibliografia w zasadzie wyczerpują jej pozytywny potencjał.
Śpieszę wytłumaczyć dlaczego. Mam w swojej klasyfikacji książek kategorię:
untagged – czyli prace o nieznanej (przynajmniej mnie) grupie docelowej i ta
pozycja właśnie do nich należy.
Autorzy:
Jak zauważył Recenzent książka ta była bardzo szeroko konsultowana z wieloma
specjalistami. Chcielibyśmy dodać, że nasi konsultanci (m. in. z krajów Ameryki Południowej
i USA) stanowią światową czołówkę badaczy ssaków neotropikalnych. Dosłownie każdy z
nich był zainteresowany treścią książki, wyrażając chęć jej nabycia. Grupa ta nie miała
wątpliwości do kogo ta książka jest adresowana i przyjęli ją z dużym entuzjazmem. Nie jest
to zatem produkt untagged – jak to określił Recenzent. Ponadto praca ta spotyka się z dużym
zainteresowaniem ludzi zajmujących się historią zoologii, taksonomią, muzealnictwem czy
polskimi „śladami” w Ameryce Południowej (świadczy o tym choćby ilość sprzedanych
egzemplarzy). Fakt, że Recenzentowi nie znana jest grupa odbiorców tego typu prac, nie
oznacza, iż taka grupa nie istnieje. Wobec tej niewiedzy podobne klasyfikowanie naszej
książki jest po prostu przejawem ignorancji dla przedstawianego przez nas problemu.
Recenzent:
Konstrukcja pracy jest nietypowa i potencjalnie ciekawa, ale realizacja jest już dla
mnie niepojęta. Składa się ona z fragmentów biograficzno-historycznych
przeplatanych częściami zoologicznymi. Główny problem polega na tym, że te dwa
typy tekstu absolutnie nie składają się w spójną całość. Części dotyczące biologii są
po prostu kartami katalogowymi opisu systematycznego z podaniem nazwy polskiej i
łacińskiej, taksonomii, morfologii, rozmieszczenia geograficznego i biotopu, biologii
i ekologii, historii odkrycia i opisania, zagrożeń i ochrony gatunkowej, gatunków
podobnych i klucza do rozpoznawania. Ufffff…. świetnie i profesjonalnie – tylko po
co? Zoolog wie i potrafi sięgnąć do źródła, zresztą w perspektywie
południowoamerykańskiej różnorodności biologicznej jest to – nie oszukujmy się –
marginalny wycinek. Nieprofesjonaliście zaś tak detaliczny opis kilkunastu gryzoni
(które dla niewprawnego oka, na pierwszy, drugi, a nawet trzeci jego rzut wyglądają
tak samo), kilku nietoperzy i nielicznych innych zwierząt nie jest do niczego
potrzebny ani co zdecydowanie ważniejsze – ciekawy. Należy tu dodać, że
większość z przedstawionych zwierząt ma niezmiernie zbliżoną taksonomię,
morfologię, rozmieszczenie geograficzne i biotop, biologię i ekologię, historię
odkrycia i opisania, oraz dotykające je zagrożenia i ochronę gatunkową.
Wzbogacimy zatem swoją wiedzę głównie o niecodzienne polskie nazwy
gatunkowe: innoryżak wytworny, inkomysz malowana, sierściak Jelskiego, pakarana
Branickiego, kłuiszka kolczasta, andowiak Taczanowskiego, goblinek
Kalinowskiego, tukotuko tajemniczy, dymnica motylowa i parę innych.
Autorzy:
Rzeczywiście, konstrukcja pracy jest dość nietypowa, ale w wyniku wielu prób ustaliliśmy, że
właśnie taka kompozycja będzie najwygodniejsza. Oczywiście mogliśmy się tu pomylić,
dlatego wyjaśniamy. Pierwsza część książki stanowi obszerne tło przyrodnicze i historyczne,

w którym umiejscawiamy głównych bohaterów naszej pracy. Każda z prezentowanych osób
to odkrywca nowych gatunków ssaków – po prezentacji biografii przechodzimy do
zaprezentowania gatunków, które dana osoba odkryła. Przejście to komunikujemy w tekście.
Według naszego uznania lepiej jest zaprezentować gatunki po każdym odkrywcy niż je
przedstawiać w oderwaniu od nich. Takie rozwiązanie według naszej opinii miało zwiększyć
przejrzystość książki.
Nie możemy się zgodzić z twierdzeniem Recenzenta, że opisywane w naszej książce gatunki
mają „…niezmiernie zbliżoną taksonomię, morfologię, rozmieszczenie geograficzne i biotop,
biologię i ekologię, historię odkrycia i opisania, oraz dotykające je zagrożenia i ochronę
gatunkową”. Rzeczywiście wśród gryzoni Ameryki Południowej (stanowiących bardzo liczną
grupę tamtejszych ssaków) występuje wiele gatunków do siebie podobnych, zwłaszcza jeśli
chodzi o ich budowę zewnętrzną. Są to jednak taksony, które przez współczesną naukę
uznawane są za odrębne. Zewnętrzne podobieństwo różnych gatunków gryzoni, nietoperzy
czy jakiejkolwiek grupy innych ssaków nie oznacza wcale, że ich biologia, ekologia,
rozmieszczenie i biotop także są podobne. Szczegółowo opisaliśmy to w rozdziałach
zoologicznych.
Recenzent:
Części dotyczące biologii są po prostu kartami katalogowymi opisu systematycznego
z podaniem nazwy polskiej i łacińskiej, taksonomii, morfologii, rozmieszczenia
geograficznego i biotopu, biologii i ekologii, historii odkrycia i opisania, zagrożeń i
ochrony gatunkowej, gatunków podobnych i klucza do rozpoznawania. Ufffff….
świetnie i profesjonalnie – tylko po co?
Autorzy:
Po pierwsze to nie są żadne karty katalogowe, a dokładne przedstawienie charakterystyk
opisywanych gatunków. Opisy te są skierowane do osób zainteresowanych teriologią i z
myślą o nich prezentowane. Na rynku jest masa książek opisujących wyczyny i odkrycia –
tylko bardzo często nie podaje się istoty tych odkryć. Jeżeli opisujemy, co zostało odkryte i
kierujemy naszą książkę do czytelnika-zoologa, to opisy te są jak najbardziej na miejscu.
Recenzent zupełnie nie zauważył bardzo istotnej części tych rozdziałów – mianowicie historii
opisania każdego gatunku. To jest wielka wartość tej pracy. Dzięki temu wiemy ile
nieporozumień do tej pory krążyło po literaturze. Czy Recenzent zauważył, że
sprostowaliśmy wiele faktów, np. dotyczących historii naukowej nazwy Mustela africana –
mimo, że gatunek ten występuje w Ameryce Południowej, zawiłość nazwy Amorphochilus
schnablii, błędnie podawanej daty opisania paki górskiej, „zagmatwanych” losów części
okazów holotypowych… Wymieniać można długo. Dlaczego Recenzent nie dostrzegł postaci
zupełnie w Polsce zapomnianej, której dorobek w naszej książce przedstawiamy jako pierwsi
– chodzi o Juliusza Kozłowskiego i jego ssaki? Dlaczego Recenzent nie zauważył niezwykle
ciekawego wątku dotyczącego statusu wiskaczana grubego Lagostomus crassus, którego
jedyną czaszkę prezentujemy na fotografii zakupionej w Natural History Museum w
Londynie, „odkopując” niejako historię Jana Kalinowskiego? Ile tak naprawdę bardzo
ważnych wątków Recenzent nie zauważył, zbagatelizował, zignorował i strywializował
uznając je za „wyliczanki”?
Skoro te „wyliczanki” nie mają sensu, to czy Recenzent jest w stanie wyczytać z innych
opracowań biograficznych wspominanych przez nas osób, jakiej wagi odkryć Ci ludzie

dokonali? Konkretnie – o znajomość jakich gatunków jesteśmy dzięki nim bogatsi? Do tej
pory takich informacji nie było lub były bardzo wyrywkowe. Czy Recenzent znajdzie gdzieś
podobnie wyczerpujący wykaz opatrzony szczegółowymi opisami? Czy Recenzent słyszał
kiedyś o wiekopomnym odkryciu pakarany Branickiego i kilku innych gatunków, dla których
wydzielano nowe jednostki taksonomiczne o randze rodzaju, a nawet rodziny? To są poważne
i istotne informacje płynące z naszej książki, której wartość Recenzent tak łatwo chce
zdewaluować. Nie wydaje nam się, aby wiadomości przez nas zgromadzone wcześniej były
na wyciągnięcie ręki – jak to Recenzent lekkim piórem pisze.
Recenzent nie odnosząc się do tych ważnych wątków skupia się na narzekaniu na nadmiar
szczegółów, które go „nudzą” – może Recenzent faktycznie nie jest tym tematem
zainteresowany? Natomiast opisy szczegółowe gatunków, na które Recenzent tak utyskuje, są
po to, aby podkreślić, że są to uznane jednostki taksonomiczne, a nie kolejne synonimy –
zrozumie to każdy przyrodnik. W książce tej bowiem oprócz łatwo przyswajalnych faktów
chcieliśmy dołożyć merytoryczne podstawy do naszego wywodu, aby nie pozostawić go w
sferze legend i domysłów. Jednak i tej strony rzetelnej pracy Recenzent nie zauważył. Wobec
tej masy nowych faktów Recenzentowi utkwiły tylko „niecodzienne polskie nazwy
gatunkowe”, które dzięki tytanicznej pracy cytowanego w naszej książce zespołu polskich
zoologów są obowiązującymi w polskiej nomenklaturze zoologicznej nazwami ssaków.
Recenzent:
Dodatkowo w częściach historycznych książka okraszona jest bardzo dużą ilością
przypisów (tzw. dolnych). Nie można czynić z tego zarzutu tekstowi naukowemu
(wręcz przeciwnie – to jego zaleta), jednak w pracy popularnonaukowej, na dłuższą
metę, w takiej ilości one po prostu przeszkadzają. Przedstawione biogramy są bardzo
szczegółowe i niektóre z nich stają się przez to trochę nudne, przyjmując postać
kalendariów-wyliczanek.
Autorzy:
Uznaliśmy, że przypisy dolne stanowiące uzupełniającą treść książki powinny być dokładne i
wyczerpujące. Jeśli czytelnik zechce, może do nich sięgnąć. Są one tak zredagowane, że treść
książki można przerabiać w ogóle nie zaglądając do przypisów, jeśli to komuś przeszkadza.
Ponadto treści i informacje w przypisach mają wielką wagę i wpływ na kształt i merytoryczną
wartość książki. Jako autorzy książki, która powstawała według przemyślanej koncepcji w
oparciu o liczne źródła literaturowe nie możemy zaakceptować określenia „wyliczanka”
użytego tu przez Recenzenta. Termin ten brzmi lekceważąco i trywializuje treści zawarte w
naszej książce.
Recenzent:
Najciekawsze w książce są dwa pierwsze rozdziały dotyczące ogólnie przyrody
neotropików i historii badań przyrodniczych w Ameryce Południowej (łącznie 70
stron) oraz zakończenie i one powinny być też najlepsze. W zasadzie lekturę można
przerwać po ich przeczytaniu i tylko na wyrywki przejrzeć sobie pozostałą część.
Autorzy:

Dwa pierwsze rozdziały nie są wcale bardziej ciekawe od następnych , tylko są łatwiejsze w
odbiorze przez nieprofesjonalistów, ponieważ przyjmują standard pracy popularyzującej z
akcentem naukowym. Słusznie Recenzent zauważa, że po ich przeczytaniu lekturę można
przerwać – i zapewne tak zrobią humaniści bardziej zainteresowani częścią opisową,
natomiast zoolodzy mogą w ogóle nie czytać tych rozdziałów, bo im wystarczy część
zoologiczna i zawarte tam opisy. Na tym polega idea naszej książki. Na pewno nie
zakładaliśmy, że ktoś ją przeczyta jak powieść.
Recenzent:
Trzeba jednak skomentować parę kwestii pojawiających się we wspomnianych
rozdziałach, bowiem okazują się one niestety najsłabszą stroną książki. Nasamprzód:
co oznacza stwierdzenie: „lasy Amazonii pierwotnie zajmowały powierzchnię”
(s.12)? Czytelnik może być trochę skonfundowany bowiem nie wiadomo o jaką
„pierwotność” chodzi. Dziś wiemy, że lasy amazońskie nie istniały „od zawsze”, ich
zasięg zmieniał się znacząco nawet w czwartorzędzie, a niektórzy twierdzą, że w
ogóle na początku tego okresu nie istniały. Bardzo szybko również pojawiający się
las zaczyna być modyfikowany przez człowieka (obecnego w Ameryce Południowej
już przed jego powstaniem). Powtórzę: o jaką zatem pierwotność chodzi?
Autorzy:
W odpowiedzi na pytanie Recenzenta: „… o jaką zatem pierwotność chodzi?”. Rzeczywiście
zabrakło z naszej strony sprecyzowania i dokładnego „umieszczenia” w skali czasu momentu
do kiedy można było mówić o pierwotności Amazonii (czy szerzej przyrody Ameryki
Południowej). Z drugiej jednak strony taka umowna granica zawsze mogłaby być przez kogoś
zanegowana, np. przez zwolenników teorii o negatywnym wpływie cywilizacji
prekolumbijskich, a nawet lokalnych, leśnych plemion indiańskich na przyrodę Amazonii. W
dobie współczesnej dyskusji na temat naturalności (pierwotności) pewnych zbiorowisk, lasów
i puszcz część „autorytetów” próbuje umniejszać wagę resztek pierwotnej przyrody.
Zapewniamy Recenzenta, że w naszym rozumieniu pierwotność Amazonii jest to stan, w
którym nie istniały takie zagrożenia dla przyrody tego obszaru, jakie zapoczątkowała
gospodarka państw kolonialnych, a które to zagrożenia współcześnie są niestety bardzo
nasilone. Nie sądzimy, aby czytelnik był skonfundowany tymi faktami, zwłaszcza w
odniesieniu do współczesnej dewastacji tego obszaru.
Recenzent:
Dodatkowo w stwierdzeniu Autorów ukryte jest inne założenie, które w ich tekście
nie jest wystarczająco wyjaśnione: co to jest Amazonia? To pozornie banalne pytanie
okazuje się wcale istotne, kiedy zaczynamy wertować literaturę tematu i co rusz
napotykamy na inną definicję obszaru/zasięgu Amazonii i lasu amazońskiego.
Oczywiście istnieje pewien konsensus wśród badaczy i można zaproponować
konkretne granice – Autorzy niniejszej książki tego jednak nie czynią. Co więcej nie
dają w omawianym fragmencie żadnego przypisu, którymi gdzie indziej hojnie
szafują.
Autorzy:

Naszym zdaniem nie jest konieczne w rozdziale 1 naszej książki wyjaśnianie terminów
Amazonia i las amazoński. Charakteryzujemy omawiany obszar (Amazonię) w dwóch
typowo przyrodniczych ujęciach: fitogeograficznym i zoogeograficznym. Na początku
rozdziału 1.2. charakteryzujemy Obszar Amazoński, a w rozdziale 1.3 Region Brazylijski.
Wyjaśnianie dodatkowych pojęć jak Amazonia, las amazoński nie wydaje się w takim
przypadku niezbędne i wprowadzałoby spore zamieszanie.
Recenzent:
Jedyna obecna „w okolicy” praca to polskie opracowanie dotyczące zagadnień
współczesnego kurczenia się lasów tropikalnych, wydane w roku 1999, a więc bez
mała 20 lat temu – to trochę dużo jak na prężnie rozwijającą się ekologię i
paleoekologię neotropików.
Autorzy:
Książka nasza nie ma na celu szczegółowego przybliżenia procesów degradacji
południowoamerykańskiej przyrody, dlatego też nie prezentujemy szczegółowych analiz
kurczenia się tropikalnych lasów Amazonii czy Andów i nie cytujemy prac dotyczących tej
kwestii. Nie da się jednak uniknąć wpływu tego zjawiska na omawiane gatunki ssaków, z
których większość należy do zagrożonych gatunków, o czym piszemy w akapitach
dotyczących zagrożeń i ochrony gatunkowej. Wspomniana przez Recenzenta praca z 1999
roku jest rzeczywiście publikacją bez mała 20-letnią, ale wcale treści w niej zawarte nie są
zdezaktualizowane, mimo że od czasu jej wydania nastąpił znaczny rozwój prac opisujących
ekosystemy lasów tropikalnych. My przywołujemy tą publikację dla ogólnej charakterystyki
kontynentalnej części Państwa Neotropikalnego, co do dziś (od 1999 roku) oczywiście nie
uległo zmianie.
Recenzent:
Moim zdaniem Autorzy pisząc o najstarszych dziejach i „mieszkańcach” tworzącej
się Ameryki Południowej znacząco nie doceniają roli geologii (czy sytuacji
paleogeograficznej), co prowadzi ich do zbyt daleko idących uproszczeń. Możemy
zgodzić się, że do oddzielenia Ameryki i Antarktydy doszło w oligocenie ok. 33 mln
lat temu, chociaż wydarzenia tego zazwyczaj tak dokładnie się nie datuje pozostając
przy stwierdzeniu „w oligocenie” (czyli między 33.9 a 23.03 mln lat temu wg.
International Chronostratigraphic Chart 2016). Przeczytajmy jednak dwa zdania, na
stronie 21: „Po rozpadzie Gondwany w późnym mezozoiku i na początku kenozoiku
Ameryka Południowa była połączona lądem jedynie z Antarktydą.” oraz na stronie
23: „świeżo powstała „wyspa”, jaką stanowiła Ameryka Południowa we wczesnym
oligocenie, była jeszcze niezbyt oddalona od sąsiednich kontynentów, a zwłaszcza
Afryki”. Te dwa zdania wzajemnie sobie przeczą. Wydatujmy je i jeszcze raz
zestawmy ze sobą. Z pierwszego dowiadujemy się, że Ameryka Południowa
pomiędzy 67 a 64 mln lat temu „była połączona lądem jedynie z Antarktydą”. Z
drugiego zaś, że ok. 33.9-28 mln lat temu była ona „świeżo powstałą „wyspą””.
Czyli po 33 milionach lat była wciąż świeżo powstałą wyspą?!? Dodajmy tu, że
sformułowanie „niezbyt oddalona od sąsiednich kontynentów, a zwłaszcza Afryki”
jest delikatnie mówiąc nieprecyzyjne, bowiem odległość tę we wczesnym oligocenie
szacuje się już na co najmniej 2000 km.

Autorzy:
Recenzent wyolbrzymia problem, że przytoczone przez niego zdania wzajemnie sobie
przeczą. Wcale tak nie jest. Sformułowania te są skrótami myślowymi, które wraz z pewnymi
niefortunnymi zwrotami należało by rzeczywiście przeredagować. Zachowują one jednak
wartość merytoryczną.
Recenzent:
Ameryka Południowa „wyspą” była rzeczywiście długo, wystarczająco długo, żeby
wykształciło się na niej bardzo wiele endemicznych gatunków. To „długo” nie
stanowi mimo wszystko, jak piszą Autorzy „większości ery kenozoicznej”.
Policzmy: kenozoik to 66 mln lat, przez chwilę (ok. 1 mln lat) istnieje jeszcze
połączenie Ameryki Południowej i Północnej (tzw. GAAR-landia), do co najmniej
30 mln lat temu istnieje połączenie z Antarktydą, zaś od ok. 3 mln lat temu ponownie
pojawia się ciągłe połączenie z Północą (Przesmyk Panamski). Czyli Ameryka
Południowa jest wyspą przez ok. 27 mln lat. To stanowi niecałe 41% ery
kenozoicznej, czyli jednak nie „większość”.
Autorzy:
Tak, 41 % to nie jest większość.
Recenzent:
Zresztą wspomniane wyżej 3 mln lat jako data powstania Przesmyku Panamskiego
jest dużym uproszczeniem, bowiem szacuje się dziś, że już 10 mln lat temu pierwsze
lądowe fragmenty późniejszej Ameryki Środkowej zaczęły umożliwiać coraz
intensywniejszą wymianę fauny i flory między Amerykami.
Autorzy:
Piszemy o tym na stronach 25 i 26, zaznaczając wyraźnie, że przed powstaniem Przesmyku
Panamskiego istniały wcześniej archipelagi wulkanicznych wysp umożliwiające migrację
m. in. teriofauny. Nie można więc zarzucić nam uproszczenia, którego rzekomo się
dopuściliśmy według Recenzenta pisząc, że 3 mln lat temu nastąpiła jedyna możliwość
przedostania się ssaków z Ameryki Północnej do Południowej.
Recenzent:
Najstarsze ssaki (a dokładniej cynodonty ssakokształtne) pojawiają się ok. 225 mln
lat temu, w górnym triasie. Początek rozdzielenia Ameryki Południowej i Afryki
(rozpad Gondwany-2) ma miejsce ok. 100 mln lat temu, na przełomie dolnej i górnej
kredy. Najstarsze fazy ewolucji i specjacji ssaków są wciąż trudne do jednoznacznej
interpretacji, niemniej w momencie rozpadu Gondwany-2 istnieją już torbacze i
łożyskowce. Podejrzewa się także, że żył już na niej tzw. „wspólny przodek”
południowoamerykańskich szczerbaków i afrykańskich afroterów. Te dwie
pierwotne grupy współczesnych ssaków wykazują pewne, lecz niewielkie
podobieństwo. Wiadomo w końcu, że eksplozja ewolucyjna ssaków nastąpiła po lub
w okresie wymierania dinozaurów, czyli od 66-65 mln lat temu. W tym też okresie

(przełom kredy i paleogenu) Amerykę Południową od Afryki dzielił już Ocean
Atlantycki o szerokości co najmniej 1500 km. Odległość ta nieustannie rośnie i – jak
już wyżej wspomniano – w oligocenie wynosiła 2000 km, a dziś niecałe 3000 km.
Zatem sformułowanie: „na tereny obecnej wschodniej Brazylii, drogą morską na
„tratwach z roślinności” dryfowały z zachodnioafrykańskich wybrzeży pierwsze
niewielkie gryzonie” jest wizją tyleż romantyczną, co nieprawdziwą.
Autorzy:
Recenzent niestety zarzucając nam nieprawdziwość informacji o kolonizacji Ameryki
Południowej przez ssaki drogą morską najwidoczniej nie zapoznał się z najnowszą literaturą
opisującą procesy transatlantyckiego dryfu kręgowców, w tym ssaków naczelnych i gryzoni
(Lavocat R. 1980, Poux C. i in. 2006, Vidal N. i in. 2008, Rowe D.L. i in. 2009, Antoine P.O.
2012, Guirro Pereira A., Schrago G.C. 2017), z których wynika, że mogły one przebywać
wspominany wcześniej dystans 2000 km z Afryki. Zapewniamy Recenzenta, że na wyspach i
kontynentach w różnych zakątkach świata żyją (lub do niedawna żyli), przedstawiciele
ssaków lądowych, których przodkowie dotarli na takich właśnie tratwach z jednego lądu na
drugi (przykładem są m. in. Wyspy Galapagos, Wyspa Fernando de Noronha, Madagaskar a
nawet Australia). Zatem tę „romantyczną” i „nieprawdziwą” wizję uznaje znaczna część
naukowców – poza Recenzentem oczywiście.
Recenzent:
Sugerowanie dalej (s. 24), że naczelne przybyły do Ameryki Południowej tą sama
drogą, wprost z Afryki, ok. 30 mln lat temu (czyli pokonując rzeczone 2000 km po
oceanie) jest już poważnym błędem merytorycznym. Dziwi to niezmiernie w tekście
spod pióra zoologów, bowiem od dość dawna uważa się, że rozejście się linii
filogenetycznych małp wąskonosych (czyli żyjących dziś w tzw. Starym Świecie
Catarrhini) i szerokonosych (czyli małp Nowego Świata Platyrrhini) nastąpiło ok. 30
mln lat temu. Zwracam uwagę na te fakty, bowiem rola najpierw Laurazji, a potem
Ameryki Północnej i przedplejstoceńskich lądowych połączeń z południem (jak
wspomniana już GAAR-landia) jest w tekście zupełnie pominięta. Natomiast właśnie
ta północna droga była najprawdopodobniej „źródłem” pochodzenia wielu
organizmów zasiedlających Amerykę Południową najpierw w kredzie, a potem w
trzeciorzędzie (jak np. słynna Branisella sp., pierwsza znana małpa szerokonosa
datowana na 25 mln lat temu).
Autorzy:
Recenzent zarzucając nam „poważny błąd merytoryczny”, najwyraźniej opowiada się za
teorią kolonizacji drogą lądową Ameryki Południowej przez naczelne zamieszkujące
Amerykę Północną (w okresie istnienia GAAR-landi). Jest to obecnie teoria rzadko brana pod
uwagę i prezentowana była m. in. w pracy (Ciochon R.L., Ciarelli A.B. 1980). Dziś
większość badaczy przychyla się jednak do teorii kolonizacji Ameryki Południowej przez
naczelne, drogą morską z Afryki (Eisenbreg J.F., Redford K.H. 1999, Poux C. i in. 2006,
Patterson B.D., Costa L.P. 2012, Bond M. i in. 2015, Wilson D.E. i in. 2015).
Tak często przytaczana przez Recenzenta GAAR-landia rzeczywiście była pomostem
lądowym m. in. dla małp i gryzoni z tą jednak, być może nieistotną dla geologa różnicą, że
migracja tych ssaków odbywała się z południa na północ (a nie jak sugeruje Recenzent z

Ameryki Północnej w kierunku południowym). Potwierdzają to liczne publikacje (Hedges
S.B. 2006, Wilson D.E. i in. 2016). Stąd do dziś na Karaibach możemy spotkać m. in.
reliktowe hutie Capromys sp. należące do gryzoni, natomiast do XVI wieku żyło tam również
kilka gatunków naczelnych. Kto zatem popełnia poważny błąd merytoryczny?
Recenzent:
Takich lapsusów i niedopuszczalnych uproszczeń jest w tekście niestety więcej (np.
sugestia, że megafauna to zwierzęta ważące ponad tonę – s.32; czy nazywanie
pierwiastków minerałami – ss. 224 i 231).
Autorzy:
Odnośnie zarzutu Recenzenta dotyczącego megafauny pragniemy zauważyć, że nasze
stwierdzenie o wyginięciu dużej części megafauny pod koniec plejstocenu (około
10500 lat p. n. e.) nie jest tożsame z występującym dwa wersy niżej stwierdzeniem, że przed
10 000 lat Ameryka Południowa była domem dla około 25 gatunków zwierząt roślinożernych
ważących ponad tonę. Nie sugerujemy, że megafauna to zwierzęta ważące ponad tonę,
podajemy tylko dwa fakty dotyczące wymierania ssaków, które miało wówczas miejsce. W
zdaniu „w celu uzupełnienia minerałów, a zwłaszcza wapnia, wikunia północna liże skały”
chodziło oczywiście o uzupełnienie pierwiastków. Użyliśmy tu potocznego sformułowania.
Recenzent jednak odczytuje to, jakobyśmy mylili pojęcia minerału i pierwiastka.
Recenzent:
Jeśli chodzi o warstwę historyczną, odnosząc się do pierwszych opisów Ameryki
Południowej pominięto w książce zupełnie temat niezwykle ciekawy, a mianowicie
opisy tzw. fauny fantastycznej. Także problem pomyłek i europocentrycznego
punktu widzenia (np. lama będąca w oczach konkwistadorów owcą) nie doczekał się
komentarza.
Autorzy:
Celem naszej książki nie było opisywanie tzw. „fauny fantastycznej”. Nie mniej jednak nie
jest prawdą, że pominięto temat opisów zwierząt poczynionych przez pierwszych odkrywców
– warto zajrzeć na strony 36-37, gdzie o problemie tym wspominamy w kilku przypisach
dolnych, na które w innym z kolei miejscu Recenzent narzeka.
Recenzent:
Niemniej pojawiają się nazwiska większości badaczy, którzy przemierzali i
opisywali ten kontynent, z jednym wyjątkiem. Pomiędzy szeregiem postaci
polskiego pochodzenia brak choćby jednego zdania o wybitnym podróżniku,
antropologu, kolekcjonerze i preparatorze Borysie Malkinie – uważam to za duże
uchybienie.
Autorzy:
Borys Malkin nie został uwzględniony w naszej pracy nie z powodu uchybienia, lecz nie
spełniał założeń naszej książki, w której prezentowaliśmy przyrodników, którzy odkryli nowe

gatunki ssaków lub choćby gromadzili zbiory teriologiczne. Borys Malkin oprócz swych
najbardziej znanych dokonań na polu antropologii i etnografii kolekcjonował również owady i
stworzył ich bogate zbiory, zbierał także pajęczaki (głównie jednak w USA), płazy, a w
mniejszym stopniu także ptaki. Opublikował kilka prac etnozoologicznych dotyczących
ssaków, jednak podejmowane w nich zagadnienia badał na terenie południowych stanów
USA oraz Meksyku. Są to dokonania doniosłe, jednak zdecydowaliśmy, że uwzględnienie
Pana Malkina (pomimo, że wiele lat pracował w Ameryce Południowej) w naszej książce
wymagało by włączenia również innych postaci, które z teriologią związków nie miały.
Warto tu może podkreślić jeszcze raz, że nasza książka prezentuje naturalistów zajmujących
się ssakami, a nie wszystkich polskich badaczy Ameryki Południowej. Nie opisujemy w niej
dokonań tak wybitnych postaci jak, np. Władysław Kluger, Ernest Malinowski, Mieczysław
Lepecki, Edward Habich, Władysław Folkierski czy Edmund Szeliga.
Recenzent:
Zakończenie ma tylko 2,5 strony i pozostawia duży niedosyt. W pracy jest tyle
ciekawych wątków historycznych, osobowych, anegdotycznych, tyle różnych
perspektyw (osobista, rodzinna, społeczna, polityczna, naukowa), że można dopisać
rozległą analizę, czy esej w stylu prac Jamesa Burke’a (pamiętacie Państwo jego
rubrykę w Wiedzy i Życiu, a także wydaną również po polsku książkę Skojarzenia?).
Tego nie ma – to stracona szansa na uczynienie książki czymś więcej niż niespójną
wyliczanką.
Autorzy:
Skoro pozostawiliśmy duży niedosyt to jednak nie jest ta praca aż tak nudna jak to podkreśla
Recenzent. Analizując liczne materiały źródłowe postanowiliśmy, że świadomie będziemy
unikać wątków osobistych i rodzinnych – to nie jest wydawnictwo plotkarskie. Natomiast
kontekst historyczny i polityczny został przeanalizowany w jednym z pierwszych rozdziałów
książki. Do ponownie użytego obraźliwie słowa „wyliczanka” odnosić się już tu nie
będziemy.
Recenzent skupiony na kalkulacji historii geologicznej i wyłapywaniu nieścisłości
językowych (w każdym razie nie tak licznych jak to stara się przedstawić) w żaden sposób nie
odniósł się do dużej wartości książki jaką stanowią rysunki zwierząt – niejednokrotnie
żmudnie opracowywane na podstawie opisów ich ubarwienia (część tych gatunków nie była
nigdy sfotografowana lub ich fotografie nie były publikowane), okazów muzealnych czy
bezpośrednich informacji od obserwatorów. Otrzymaliśmy w depozyt unikalne zdjęcia,
których próżno szukać wpisując hasła w wyszukiwarki internetowe, o czym można się
przekonać wpisując choćby nazwę Mustela africana czy Ctenomys fodax – nie znajdziemy
fotografii tych i kilku jeszcze innych ssaków. Na podstawie zgromadzonych zdjęć udało nam
się ustalić wiele detali umaszczenia prezentowanych gatunków po to, aby nie powielać
dostępnych opisów (jak się okazało nie zawsze zgodnych z prawdą), lecz wypracować własną
rzetelnie zweryfikowaną bazę. Pomocne w tym dziele i nieocenione były także zachowane
okazy muzealne ssaków (holotypy), których część mogliśmy osobiście oglądać, a do których
wgląd udostępniły nam jednostki naukowo-muzealne (m. in. Warszawa, Kraków, Londyn,
Chicago, Harvard, Paryż). Opracowanie tej książki to nie tylko tekst, ale również bogata w
treść warstwa graficzna. Opublikowane zdjęcia środowisk życia opisywanych gatunków
pochodzą w większości od naukowców zajmujących się nimi w terenie, dlatego prezentowane

fotografie siedlisk nie są przypadkowymi ujęciami. Dotyczy to również map zasięgów –
szeroko konsultowanych ze specjalistami i w zgodzie z najnowszą literaturą.
Tych wielu istotnych faktów, jednak Recenzent nie zauważył, ponieważ nie jest specjalistą w
temacie, który mu przyszło recenzować.
Jako autorzy nie mamy pretensji do Recenzenta za jego subiektywną ocenę naszej pracy – jest
zainteresowany geologią i na tym głównie opiera swoją recenzję (trzeba jednak pamiętać, że
to zaledwie jeden podrozdział naszej pracy zajmujący ok. 14 stron na 355 stron w całej
książce, czyli zaledwie 4% całości), zupełnie ignorując wartość poznawczą na polu historii
zoologii i zoologii. Apelujemy jednak o minimum pokory i szacunku ze strony Recenzenta
dla pracy innych badaczy.
Na podkreślenie zasługuje jednak postawa Fundacji, która powinna większą wagę
przywiązywać do wyboru właściwych i kompetentnych recenzentów pod względem profilu
recenzowanej pracy. Ponadto nawet krótkie artykuły w szanujących się wydawnictwach są
recenzowane przez minimum dwóch – czasem nawet trzech recenzentów. Tym bardziej w
przypadku tak obszernego opracowania opieranie się Fundacji na subiektywnej opinii jednego
tylko recenzenta pozwala wątpić w dobrą markę, jaką chce budować Fundacja wokół swego
konkursu.
Jak wykazaliśmy powyżej, recenzja wykonana przez Pana Michała Wasilewskiego jest
niepełna, skrajnie subiektywna, miejscami lekceważąca, a w efekcie bardzo krzywdząca.
Przede wszystkim jednak nie jest merytoryczna i nie odnosi się do istoty zawartych w naszej
książce głównych treści. Zważywszy, że nasza książka cieszy się bardzo dobrą opinią wśród
osób zainteresowanych i znających się na temacie, zbierając przy tym pozytywne recenzje –
odsyłamy czytelnika pod wskazane linki:
np. https://mrowkojad.wordpress.com/2016/12/02/czytelnia-mrowkojada-ssaki-neotropikowodkryte-przez-polskich-naturalistow/ oraz Biologia w szkole nr z styczeń/luty 2017.
Ponadto warto zapoznać się głównymi treściami publikacji:
(http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,411856,na-tropie-pakarany-jak-polscyprzyrodnicy-przecierali-szlaki-ameryki-poludniowej.html).

Podsumowując: w imieniu własnym, ale przede wszystkim w imieniu naszych recenzentów,
konsultantów, wydawców, mecenasów, a także całego zespołu osób pracujących przy edycji
tekstowej i graficznej książki, domagamy się przeprosin oraz usunięcia ze strony Serwisu
Mądre Książki tej pobieżnej i krzywdzącej recenzji. Naszym zdaniem jest to rozwiązanie
najbardziej korzystne zarówno dla nas jak i Recenzenta oraz dobrego imienia Fundacji
Euklidesa, którą reprezentuje Serwis Mądre Książki.
Autorzy:
Łukasz Piechnik i Przemysław Kurek

