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„Загадки на зоогеографията”
от д-р ПЕТЪР БЕРОН
Тази книга трябваше да бъде написана от Петър
Берон и той, слава Богу, я написа. Написването на книга за
загадките в зоогеографията е сериозно предизвикателство
пред зоолога и изисква широка зоологична култура. Няма
спор за това, че зоогеографията е една от „надстройките”
на зоологичната наука, едно от най-интересните й
направления. В нея се преплитат знанията, натрупани от
систематиката, от географията и геологията, а също от
палеонтологията, еволюцията и екологията на животните.
През годините, докато работехме с Петър Берон врата
до врата и мечтаехме за пътешествия по далечни и диви
места, неведнъж сме обсъждали много от странните факти
или парадокси на разпространението на различни видове
животни. За много от тях има логични обяснения, но дори и
те често са спорни, а други и до днес остават неизяснени от
съвременната наука. На тези загадки, спорове и обяснения
се спира Петър Берон в „Загадки на зоогеографията”. И това,
че книгата е издадена от издателството Изток-Запад, е логично. Тя е увлекателно четиво, написано на
жив и достъпен език, но материята, разглеждана в нея си е чисто научна. Това е четиво от този род,
което неусетно въвлича читателя в лоното на науката. Всеки един от нас, от тези които са свързали
живота си с изследователското поприще, си спомня няколко подобни книги, които са впечатлили
дотолкова юношеското му съзнание, че са го накарали да се посвети на научното изследване, на
разгадаването на тайните и загадките на заобикалящия ни свят. Разрешени или разрешими са много
от загадките и разбулването на тайните на природата е всъщност смисълът на науката, но много от
тях остават. Загадки винаги ще има. А това е гаранция, че ще има и учени, защото тяхното призвание
е да търсят и да намират отговорите на безкрайните въпроси, поставяни от необятния, заобикалящ
ни свят пред търсещия човешки ум.
Книгата е с достатъчен обем, за да представлява завършен труд, обхващащ както основни
въпроси на зоогеографията така и множество любопитни моменти, без да подминава нито една част
на земното кълбо. Първите десетина глави на книгата запознават с историята на тази наука: с учените,
имащи основен принос в развитието й, с понятията в зоогеографията, зоо- и биогеографските
подялби, начините на разпространение на видовете, а също с геоложките теории, стоящи в основата
на съвременните зоогеографски обяснения за разпространението на животинския свят. Обяснявайки
явления в зоогеографията, авторът дава огромен брой интересни примери от най-разнообразни
групи животни и от различни части на света. Тези глави са едно сериозно и обхватно въведение
в зоогеографията и благодарение на тях книгата може с успех да бъде използвана и за учебник по
зоогеография. По-нататък читателят неусетно навлиза в историята на всевъзможни животни, на
удивителните обитатели на различните кътчета на света и тяхното разселване и всичко това, често
с примери от пътешествията на самия автор. Всъщност, независимо от лекия стил и атрактивните
описания, пълни със загадките на изчезнали или съвременни обитатели на острови и континенти,
и тези глави продължават да ни обучават по зоогеография с множеството систематизирани данни
за всякакви групи обитатели, характерни за различните области. Тази книга ще види бял свят и на
английски език за много по-широка публика.
В заключение бих искал да кажа, че Издателство Изток – Запад трябва да бъде поздравено,
за това, че е приело да издаде тази книга. Научна по съдържание, популярна по стил, четивна и
интригуваща, тя ще намери много читатели.
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