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Nowy „Askew”, nowe rozczarowania
Paweá BUCZYēSKI, Grzegorz TOēCZYK
New „Askew”, new disappointments. – The second edition of the monograph about European dragonflies is
assessed as a good source of general knowledge on dragonflies; the keys for identifying adults and last instar
larvae are useful as well as information about morphology 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 20th 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 transitional ones, inhabiting the whole country) from 72 recorded in Poland have correct ranges. From the remaining 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 400500 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 (revised edition). Harley Books, Colchester, 308 pp.
ISBN: 0 946589 75 5. Cena 48 EUR (Goeke & Evers),
30 GBP (Pemberley Books).
W sierpniu ub.r. ukazaáo siĊ drugie, poprawione
wydanie monografii o waĪkach Europy. JuĪ pierwsze
wydanie (ASKEW 1988) wywaráo znaczący wpáyw na badania nad waĪkami naszego kontynentu, zyskaáo teĪ sporą renomĊ. Z tych powodów druga edycja zasáuguje na
uwagĊ, jako powszechnie akceptowane Ĩródáo informacji
o ekologii i rozmieszczeniu geograficznym waĪek Europy.
Analizowane opracowanie jest wydane starannie,
na kredowym papierze, z licznymi dobrej jakoĞci rycinami. Obejmuje: wstĊp, 7 numerowanych rozdziaáów,
suplement, wykaz piĞmiennictwa, seriĊ barwnych tablic
z imagines i indeks. Rozdziaáy I-V zawierają informacje
ogólne o waĪkach: ich morfologii, anatomii, biologii,
rozmieszczeniu geograficznym. Liczący 144 strony rozdziaá VI to z kolei opisy cech morfologicznych, biologii,
wymagaĔ siedliskowych i rozmieszczenia geograficznego poszczególnych gatunków, do których dochodzimy
prowadzeni przez klucz do oznaczania postaci dorosáych. Rozdziaá VII zawiera klucz do larw ostatniego stadium. Suplement prezentuje zmiany zaszáe w wiedzy o
waĪkach Europy od momentu ukazania siĊ pierwszego
wydania ksiąĪki.
KsiąĪka Askew ma wiele zalet. Dobre są rozdziaáy
prezentujące informacje ogólne. Jako bardzo uĪyteczne
naleĪy oceniü klucze do oznaczania waĪek, Ğwietnie ilustrowane, obejmujące caáą faunĊ europejską. WartoĞciowe są opisy biologii i ekologii poszczególnych gatunków. OczywiĞcie i tu moĪna mieü pewne zastrzeĪenia. Np. nie uwzglĊdniono 6 gatunków sporadycznie zalatujących do Europy, nie odnotowano teĪ niektórych
waĪnych rewizji systematycznych. Poza tym, moĪna byáo oczekiwaü páynnego wáączenia we wszystkie rozdziaáy uzupeánieĔ w stosunku do I wydania, a nie „stáoczenia” ich w stosunkowo krótkim suplemencie (20 stron).
Utrudnia to analizĊ ksiąĪki, gdyĪ trzeba Ğledziü równolegle jej gáówną czĊĞü i suplement, mający nawet oddzielny wykaz literatury. Są to jednak zarzuty niewielkiej wagi, nie umniejszające uĪytecznoĞci recenzowanej
pozycji.
Skąd wiĊc nasz niedosyt, a chwilami nawet niesmak? Wszystko rozbija siĊ o analizy rozmieszczenia
waĪek, w których im dalej na wschód i poza granice
„starej Europy”, tym gorzej. Wystarczy wyjĞü poza àabĊ
i OdrĊ, by obraz rozmieszczenia duĪej czĊĞci gatunkow
zacząá przypominaü PolskĊ z satyrycznego wierszyka
ĝwiatopeáka KarpiĔskiego, który jest kpiną z korespondencji dziennikarzy francuskich z okresu miĊdzywojennego:
ChociaĪ tylko z samolotu,
lecz widziaáem PolskĊ caáą,
tundrĊ, tajgĊ, polskie báoto
i Kozaków armiĊ biaáą.
Na ulicach wilki wyją,
ludzie wcale siĊ nie myją,
szlachta bije siĊ szablami,
i poddanych szczuje psami (...)

Przedsmakiem czekających czytelnika atrakcji jest
wygląd mapy Europy, na której rysowane są zasiĊgi.
Cieszmy siĊ wiĊc pospoáem, gdyĪ wciąĪ trwają stare
granice Jugosáawii, tudzieĪ istnieją ZSSR i Czechosáowacja! Przedstawiane na tym tle zasiĊgi, raczej poprawne dla Europy Zachodniej, na wschód od niej „jeĪą wáos
na gáowie”. RóĪnice w obszarach wystĊpowania (wzglĊdem faktycznych) idące w setki kilometrów, dziwaczny
przebieg ich granic, to rzeczy powszechne. Dla przykáadu, z 72 polskich waĪek bez wiĊkszych usterek podano
zasiĊgi 41, i są to niemal wyáącznie gatunki przejĞciowe,
zasiedlające caáy nasz kraj. Cztery gatunki „zabrano”
Polsce w ogóle, zasiĊgi 15 gatunków są przedstawione
raĪąco Ĩle, 12 kolejnych – z mniejszymi, acz teĪ wyraĨnymi báĊdami.
Jaki jest powód tej sytuacji? Po pierwsze, mapy z
zasiĊgami z pierwszego wydania pozostaáy bez widocznych zmian, ewentualne nowe dane podano lakonicznie
w suplemencie. A dane zasiĊgowe juĪ w wydaniu z roku
1988 oceniano bardzo krytycznie (TOēCZYK 1993). Skoro dla czytelnika gáównym Ĩródáem danych o zasiĊgach
są mapy, dlaczego ich nie zaktualizowano? W koĔcu po
roku 1988 nastąpiáa wrĊcz eksplozja badaĔ nad waĪkami
Europy ĝrodkowej i Wschodniej. Znacząco zmieniáy siĊ
teĪ zasiĊgi wielu gatunków. Askew nie zadaá sobie trudu,
by zapoznaü siĊ z literaturą dotyczącą „dzikiego Wschodu”. Nie zna zarówno duĪej czĊĞci prac cząstkowych, o
poszczególnych gatunkach czy obszarach, jak teĪ wielu z
opracowaĔ przeglądowych i monograficznych. TakĪe z
tych publikowanych w jĊzykach zachodnioeuropejskich i
w czasopismach miĊdzynarodowych. Co wiĊcej, uwadze
autora umknĊáy teĪ liczne starsze prace, np. przeglądowy
artykuá URBAēSKIEGO (1948) – zawierący zresztą bardzo obszerne, bo liczące aĪ 8 stron streszczenie angielskie. Jego uwzglĊdnienie wystarczyáoby, by uniknąü kilku kompromitujących báĊdów, np. w przedstawieniu rozmieszczenia Coenagrion ornatum (Sél.).
Diagnoza okazuje siĊ wiĊc tyleĪ banalna, co irytująca: niedbaáoĞü lub arogancja. Jej skutki są jednak powaĪne. Oto w pozycji wysoko cenionej, odbieranej jako wiarygodne Ĩródáo wiedzy, pojawiáa siĊ duĪa iloĞü danych
raĪąco báĊdnych. Osoby nie mające rozeznania w literaturze Ğrodkowo- i wschodnioeuropejskiej, raczej tego nie
zauwaĪą. Tak wiĊc báĊdne informacje bĊdą przez wiele
lat powielane i cytowane, tak jak dane z pierwszego wydania. Np. mapy z niego byáy reprodukowane w regionalnych atlasach rozmieszczenia waĪek.
Podsumowując, odradzamy zakup ocenianej przez
nas ksiąĪki – chyba Īe dla angielskojĊzycznych kluczy,
obejmujących caáoĞü fauny europejskiej. Na rynku jest
bowiem wiele pozycji lepszych i, co waĪniejsze, bardziej
wiarygodnych. Doskonaáym Ĩródáem informacji na temat
biologii i ekologii waĪek jest np. monografia CORBETA
(1999). Szczegóáowe dane o poszczególnych rodzinach
waĪek europejskich, zawierają monografie z serii „Die
Neue Brehm-Bücherei”. Ukazaáy siĊ juĪ tomy o: Aeshnidae (PETERS 1987), Gomphidae (SUHLING, MÜLLER
1996), Lestidae (JÖDICKE 1997) i Platycnemididae
(MARTENS 1997). W roku 2005 mają wyjĞü dwa kolejne,
o Corduliidae (WILDERMUTH w druku) i Calopterygidae
(RÜPPELL w druku). Stosunkowo maáo báĊdów zawiera
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teĪ przewodnik D’AGUILAR i DOMMANGET (1998).
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RóĪnoĞci (Varia)
Komiks
(rys. Edyta SERAFIN)

PRZYGODY WAĩKI Z LUBLINA: PAMIĄTKA Z WAKACJI.

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