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Nowy „Askew”, nowe rozczarowania 

Pawe  BUCZY SKI, Grzegorz TO CZYK 

New „Askew”, new disappointments. – The second edi-

tion of the monograph about European dragonflies is 

assessed as a good source of general knowledge on dra-

gonflies; the keys for identifying adults and last instar 

larvae are useful as well as information about morpho-

logy and ecology of particular species. However, the 

information about geographical distribution of many 

species are assessed very critically. The author has not 

taken into consideration many important papers about 

Middle and Eastern Europe – neither older papers nor 

those from 90s of 20
th

 century. That is the reason why 

the ranges shown in the book are correct for Western 

Europe only. For the countries toward the east, begin-

ning from Poland, those ranges are odd and incorrect. 

The authors of this book review show on the example of 

Poland that only 41 dragonfly species (mainly transi-

tional ones, inhabiting the whole country) from 72 re-

corded in Poland have correct ranges. From the remai-

ning 31 species according to Askew, 4 do not occur in 

Poland, and the ranges of the remaining 27 are false 

(they are moved to several hundred of km, even to 400-

500 km). This state makes the compilation by Askew very 

nocuous because it popularises and solidifies the false 

picture of distribution of dragonflies in large parts of 

Europe. 
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Askew, R.R., 2004. The dragonflies of Europe (re-

vised edition). Harley Books, Colchester, 308 pp. 

ISBN: 0 946589 75 5. Cena 48 EUR (Goeke & Evers), 

30 GBP (Pemberley Books). 

 W sierpniu ub.r. ukaza o si  drugie, poprawione 
wydanie monografii o wa kach Europy. Ju  pierwsze 
wydanie (ASKEW 1988) wywar o znacz cy wp yw na ba-
dania nad wa kami naszego kontynentu, zyska o te  spo-
r  renom . Z tych powodów druga edycja zas uguje na 
uwag , jako powszechnie akceptowane ród o informacji 
o ekologii i rozmieszczeniu geograficznym wa ek Euro-
py. 
 Analizowane opracowanie jest wydane starannie, 
na kredowym papierze, z licznymi dobrej jako ci ryci-
nami. Obejmuje: wst p, 7 numerowanych rozdzia ów, 
suplement, wykaz pi miennictwa, seri  barwnych tablic 
z imagines i indeks. Rozdzia y I-V zawieraj  informacje 
ogólne o wa kach: ich morfologii, anatomii, biologii, 
rozmieszczeniu geograficznym. Licz cy 144 strony roz-
dzia  VI to z kolei opisy cech morfologicznych, biologii, 
wymaga  siedliskowych i rozmieszczenia geograficz-
nego poszczególnych gatunków, do których dochodzimy 
prowadzeni przez klucz do oznaczania postaci doros-
ych. Rozdzia  VII zawiera klucz do larw ostatniego sta-

dium. Suplement prezentuje zmiany zasz e w wiedzy o 
wa kach Europy od momentu ukazania si  pierwszego 
wydania ksi ki. 
 Ksi ka Askew ma wiele zalet. Dobre s  rozdzia y 
prezentuj ce informacje ogólne. Jako bardzo u yteczne 
nale y oceni  klucze do oznaczania wa ek, wietnie i-
lustrowane, obejmuj ce ca  faun  europejsk . Warto -
ciowe s  opisy biologii i ekologii poszczególnych ga-
tunków. Oczywi cie i tu mo na mie  pewne zastrze e-
nia. Np. nie uwzgl dniono 6 gatunków sporadycznie za-
latuj cych do Europy, nie odnotowano te  niektórych 
wa nych rewizji systematycznych. Poza tym, mo na by-
o oczekiwa  p ynnego w czenia we wszystkie rozdzia-
y uzupe nie  w stosunku do I wydania, a nie „st ocze-

nia” ich w stosunkowo krótkim suplemencie (20 stron). 
Utrudnia to analiz  ksi ki, gdy  trzeba ledzi  równo-
legle jej g ówn  cz  i suplement, maj cy nawet od-
dzielny wykaz literatury. S  to jednak zarzuty niewiel-
kiej wagi, nie umniejszaj ce u yteczno ci recenzowanej 
pozycji. 
 Sk d wi c nasz niedosyt, a chwilami nawet nie-
smak? Wszystko rozbija si  o analizy rozmieszczenia 
wa ek, w których im dalej na wschód i poza granice 
„starej Europy”, tym gorzej. Wystarczy wyj  poza ab  
i Odr , by obraz rozmieszczenia du ej cz ci gatunkow 
zacz  przypomina  Polsk  z satyrycznego wierszyka 

wiatope ka Karpi skiego, który jest kpin  z korespon-
dencji dziennikarzy francuskich z okresu mi dzywojen-
nego: 

Chocia  tylko z samolotu, 
lecz widzia em Polsk  ca , 
tundr , tajg , polskie b oto 
i Kozaków armi  bia . 
Na ulicach wilki wyj , 
ludzie wcale si  nie myj , 
szlachta bije si  szablami, 
i poddanych szczuje psami (...) 

 Przedsmakiem czekaj cych czytelnika atrakcji jest 
wygl d mapy Europy, na której rysowane s  zasi gi. 
Cieszmy si  wi c pospo em, gdy  wci  trwaj  stare 
granice Jugos awii, tudzie  istniej  ZSSR i Czechos o-
wacja! Przedstawiane na tym tle zasi gi, raczej popraw-
ne dla Europy Zachodniej, na wschód od niej „je  w os 
na g owie”. Ró nice w obszarach wyst powania (wzgl -
dem faktycznych) id ce w setki kilometrów, dziwaczny 
przebieg ich granic, to rzeczy powszechne. Dla przyk a-
du, z 72 polskich wa ek bez wi kszych usterek podano 
zasi gi 41, i s  to niemal wy cznie gatunki przej ciowe, 
zasiedlaj ce ca y nasz kraj. Cztery gatunki „zabrano” 
Polsce w ogóle, zasi gi 15 gatunków s  przedstawione 
ra co le, 12 kolejnych – z mniejszymi, acz te  wyra -
nymi b dami. 
 Jaki jest powód tej sytuacji? Po pierwsze, mapy z 
zasi gami z pierwszego wydania pozosta y bez widocz-
nych zmian, ewentualne nowe dane podano lakonicznie 
w suplemencie. A dane zasi gowe ju  w wydaniu z roku 
1988 oceniano bardzo krytycznie (TO CZYK 1993). Sko-
ro dla czytelnika g ównym ród em danych o zasi gach 
s  mapy, dlaczego ich nie zaktualizowano? W ko cu po 
roku 1988 nast pi a wr cz eksplozja bada  nad wa kami 
Europy rodkowej i Wschodniej. Znacz co zmieni y si  
te  zasi gi wielu gatunków. Askew nie zada  sobie trudu, 
by zapozna  si  z literatur  dotycz c  „dzikiego Wscho-
du”. Nie zna zarówno du ej cz ci prac cz stkowych, o 
poszczególnych gatunkach czy obszarach, jak te  wielu z 
opracowa  przegl dowych i monograficznych. Tak e z 
tych publikowanych w j zykach zachodnioeuropejskich i 
w czasopismach mi dzynarodowych. Co wi cej, uwadze 
autora umkn y te  liczne starsze prace, np. przegl dowy 
artyku  URBA SKIEGO (1948) – zawier cy zreszt  bar-
dzo obszerne, bo licz ce a  8 stron streszczenie angiel-
skie. Jego uwzgl dnienie wystarczy oby, by unikn  kil-
ku kompromituj cych b dów, np. w przedstawieniu roz-
mieszczenia Coenagrion ornatum (Sél.). 
 Diagnoza okazuje si  wi c tyle  banalna, co irytuj -
ca: niedba o  lub arogancja. Jej skutki s  jednak powa -
ne. Oto w pozycji wysoko cenionej, odbieranej jako wia-
rygodne ród o wiedzy, pojawi a si  du a ilo  danych 
ra co b dnych. Osoby nie maj ce rozeznania w litera-
turze rodkowo- i wschodnioeuropejskiej, raczej tego nie 
zauwa . Tak wi c b dne informacje b d  przez wiele 
lat powielane i cytowane, tak jak dane z pierwszego wy-
dania. Np. mapy z niego by y reprodukowane w regio-
nalnych atlasach rozmieszczenia wa ek. 
 Podsumowuj c, odradzamy zakup ocenianej przez 
nas ksi ki – chyba e dla angielskoj zycznych kluczy, 
obejmuj cych ca o  fauny europejskiej. Na rynku jest 
bowiem wiele pozycji lepszych i, co wa niejsze, bardziej 
wiarygodnych. Doskona ym ród em informacji na temat 
biologii i ekologii wa ek jest np. monografia CORBETA 
(1999). Szczegó owe dane o poszczególnych rodzinach 
wa ek europejskich, zawieraj  monografie z serii „Die 
Neue Brehm-Bücherei”. Ukaza y si  ju  tomy o: Aeshni-
dae (PETERS 1987), Gomphidae (SUHLING, MÜLLER 
1996), Lestidae (JÖDICKE 1997) i Platycnemididae 
(MARTENS 1997). W roku 2005 maj  wyj  dwa kolejne, 
o Corduliidae (WILDERMUTH w druku) i Calopterygidae 
(RÜPPELL w druku). Stosunkowo ma o b dów zawiera 
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Ró no c i  (Var ia )  

Komiks 

(rys. Edyta SERAFIN) 

PRZYGODY WA KI Z LUBLINA: PAMI TKA Z WAKACJI. 

 

(Adventures of the dragonfly from Lublin: the reminder of holidays.) 
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