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Wielka przyjemnoæ, to pierwsze wra¿enie jakie nasuwa siê po obejrzeniu pracy
pod redakcj¹ Dijkstry. Wreszcie ukaza³o siê
dzie³o, które dla ka¿dej interesuj¹cej siê
wa¿kami osoby powinno byæ podstaw¹
wszelkich dzia³añ w tym zakresie. Oceniaj¹c ksi¹¿kê ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e
jest to opracowanie kompletne. Zdanie zamieszczone na ok³adce, które w wolnym
t³umaczeniu brzmi: wszystkie rodzime i zalatuj¹ce wa¿ki od rejonów arktycznych po
Saharê, jest zdecydowanie prawdziwe.
Osobn¹ spraw¹ jest prawie 1.000 ilustracji
autorstwa Lewingtona, tutaj nie pozostaje
nic innego jak chyliæ g³owê przed talentem i fachowoci¹ rysownika.
Co mo¿na znaleæ w tym opracowaniu?
Po pierwsze, krótk¹ ale bardzo treciw¹ czêæ
wstêpn¹ napisan¹ przystêpnym jêzykiem.
Zawiera ona podstawowe informacje dotycz¹ce badañ nad wa¿kami w kilku krótkich podrozdzia³ach. Dowiadujemy siê z nich o jakiej
porze roku i dnia oraz w jakim miejscu
mo¿na spotkaæ te owady, jak je obserwowaæ
i ³apaæ, jakie aspekty ich ¿ycia mo¿na badaæ, i jak je kolekcjonowaæ. Wprowadzenie

zakoñczone jest wykazem kilku najlepszych publikacji dotycz¹cych wa¿ek. Kolejny rozdzia³ powiêcony jest behawiorowi wa¿ek. Bardzo ciekawe informacje znaleæ mo¿na w czêci omawiaj¹cej rozmieszczenie wa¿ek w Europie. Przedstawiono tutaj zagadnienia zwi¹zane ze statusem gatunków i ich zasiêgami. Cenne jest w tym
rozdziale zestawienie tabelaryczne pokazuj¹ce status ochronny najcenniejszych wa¿ek spotykanych w Europie. W tabeli wyró¿niono gatunki endemiczne dla Europy,
pó³nocnej Afryki, zanikaj¹ce lub wystêpuj¹ce na ograniczonych obszarach, umieszczone na wiatowej Czerwonej Licie oraz
w za³¹czniku II i IV Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej. Na koñcu tego rozdzia³u znajduje siê omówienie do zamieszczonych w ksi¹¿ce map rozmieszczenia.
Temu elementowi opracowania nale¿y powiêciæ nieco uwagi. Wreszcie doczekalimy siê porz¹dnego przedstawienia rozmieszczenia poszczególnych gatunków w Europie.
Mo¿liwe by³o to dziêki wspó³pracy kilkunastu osób wymienionych na pocz¹tku ksi¹¿ki
w podziêkowaniach, które weryfikowa³y
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granice zasiêgów. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
wreszcie doceniono prace odonatologów
z tzw. Europy wschodniej. Na podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e w opracowaniu map
bra³ udzia³ nasz kolega Rafa³ Bernard. Zaznaczone na mapach zasiêgi s¹ tym ciekawsze, ¿e pokazano na nich kilka aspektów
rozmieszczenia poszczególnych gatunków.
Wyró¿niono obszary: 1) gdzie wystêpuj¹
du¿e i stabilne populacje (kolor ciemnofioletowy), 2) gdzie gatunek jest rzadki, rozproszony i bliski wymarciu (kolor czerwony), 3) gdzie gatunek jest rzadki i rozproszony ale nie ma przes³anek aby s¹dziæ, ¿e
grozi mu zanikniêcie (kolor niebieski), 4)
rejony, z których nie wykazano gatunku ale
prawdopodobnie tam wystêpuje (kolor jasnoniebieski), 5) gdzie wystêpuj¹ dwa pokrewne gatunki, których rozmieszczenie nie
jest dostatecznie zbadane ale zaznaczono
prawdopodobny rozdzia³ ich area³ów (kolor zielony). Dodatkowo zastosowano kilka dodatkowych oznaczeñ: +  miejsca
wystêpowania wymar³ych izolowanych
populacji, ?  miejsca wystêpowania populacji podawane na podstawie najprawdopodobniej b³êdnych oznaczeñ. Niebiesk¹
lini¹ pokazano granicê maksymalnego zalatywania gatunku. Tak zró¿nicowane mapy
nios¹ znacznie wiêcej i znacznie dok³adniejszych informacji, ni¿ spotykane w innych publikacjach.
Kolejne rozdzia³y omawiaj¹: rodowisko ¿ycia wa¿ek, czas lotu i nazewnictwo.
Na stronie 15 zaczyna siê czêæ powiêcona
identyfikacji wa¿ek, zamieszczono w niej
tablicê z rysunkami w sposób bardzo dok³adny pokazuj¹cymi morfologiê imagines.
Zamieszczony tutaj zosta³ równie¿ s³owniczek z wyjanieniem najwa¿niejszych terminów u¿ywanych w kluczach do oznaczania zamieszczonych w dalszej czêci tekstu. Omówiono tak¿e: rozró¿nianie p³ci,
zmiennoæ gatunków oraz zagadnienia
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zwi¹zane z podgatunkami i formami wa¿ek.
Ostatni¹ czêci¹ wstêpu omawianej pracy jest klucz do oznaczania imagines wa¿ek do poziomu podrzêdów, rodzin i rodzajów (str. 2235). Zasady identyfikacji s¹
bardzo jasne, a cechy podano w postaci tabel i zilustrowano bardzo dobrymi rysunkami. Przy ka¿dym z rodzajów podana jest
strona, na której znajduj¹ siê opisy gatunków wchodz¹cych w jego sk³ad, co w efekcie umo¿liwia szybk¹ i pewn¹ identyfikacjê.
Nowoci¹ dla tego typu opracowañ jest
kolejny rozdzia³ (str. 3663), zatytu³owany Regional guide to dragonflies, czyli
najprociej rzecz ujmuj¹c regionalny przewodnik po faunie wa¿ek Europy. Ta czêæ
przygotowana zosta³a przez zespó³ autorów,
dziêki czemu specyfika fauny poszczególnych regionów naszego kontynentu zosta³a przedstawiona bardzo rzetelnie. Na podkrelenie zas³uguje fakt udzia³u w tej czêci ksi¹¿ki Rafa³a Bernarda i Paw³a Buczyñskiego, którzy opracowali charakterystykê fauny wa¿ek naszego regionu (czêæ
powiêcona: Polsce, Estonii, £otwie, Litwie, Bia³orusi i Ukrainie). W tym miejscu
pojawiæ siê mo¿e jedyna uwaga krytyczna:
dlaczego tylko tyle miejsca przeznaczono
na charakterystyki lokalnej fauny? Kolejnych 20 stron nie zaszkodzi³oby ca³oci
opracowania.
Najwiêksz¹ czêci¹ ksi¹¿ki jest ponad
dwustustronicowy przegl¹d rodzajów i gatunków. Dla ka¿dego z omawianych rodzajów podano cechy charakterystyczne, cechy
pozwalaj¹ce na odró¿nienie od innych rodzajów, zasady odró¿niania gatunków w obrêbie rodzaju, krótk¹ informacjê o behawiorze
oraz klucz do oznaczania w postaci tabeli.
Opis gatunków zawiera: pe³n¹ nazwê ³aciñsk¹, nazwê angielsk¹, podstawowe informacje o gatunku, charakterystykê morfologiczn¹ pozwalaj¹c¹ na identyfikacjê w warunkach terenowych, zmiennoæ i zagadnienia
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zwi¹zane z wyró¿nianymi podgatunkami
i formami. Scharakteryzowano tak¿e wystêpowanie, zarówno w postaci mapy zasiêgu jak i informacji o granicach area³u i statusie gatunku, jego wymaganiach rodowiskowych i okresie aktywnoci w ci¹gu roku.
Ka¿dy gatunek zosta³ ponadto bardzo dobrze zilustrowany: mamy rysunki totalne
samców i samic (w wielu przypadkach pokazano formy dojrza³e i m³odociane ró¿ni¹ce siê ubarwieniem), rysunki wa¿nych dla
identyfikacji elementów cia³a oraz, przy
du¿ej czêci gatunków, zdjêcia. Czy przedstawione cechy morfologiczne s¹ wystarczaj¹ce dla pewnego odró¿nienia poszczególnych gatunków? Moim zdaniem tak,
chocia¿ to akurat ocena subiektywna. Dowiadczenia wspó³pracy terenowej z ró¿nymi osobami pokazuj¹, ¿e ka¿dy zwraca
uwagê na inne elementy  wydaje mi siê,
¿e w recenzowanym opracowaniu wybrano w znakomitej wiêkszoci przypadków
najlepsze cechy.
Opracowanie zakoñczone jest trzema
dodatkami. W pierwszym przedstawiono
pokrótce wyniki prac nad reklasyfikacj¹
niektórych gatunków i rodzajów, co porz¹dkuje stosowane w pimiennictwie przedmiotu nazewnictwo wa¿ek. Drugi dodatek omawia nazewnictwo angielskie wa¿ek. W trzecim dodatku mamy pe³n¹ listê gatunków
umieszczonych w opracowaniu. Ca³oæ pracy zakoñczona jest indeksem nazw ³aciñskich i angielskich.
Ksi¹¿ka w bardzo porêcznym formacie
dostêpna jest w oprawie miêkkiej i twardej. Du¿ym u³atwieniem jest oznaczenie kolorami poszczególnych czêci opracowania
na brzegach kartek, dziêki czemu mo¿na
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szybko dotrzeæ do interesuj¹cych czytelnika informacji.
Rozmowy z kilkoma osobami u¿ywaj¹cymi tego opracowania potwierdzaj¹ moj¹
bardzo wysok¹ jej ocenê. To jedno z dzie³
dotycz¹cych wa¿ek, które trzeba mieæ.
Moja recenzja okaza³a siê bardziej reklam¹
ni¿ krytycznym spojrzeniem. Bior¹c pod
uwagê swoje dowiadczenie recenzenta i nauczyciela akademickiego, mogê tylko sobie i innym ¿yczyæ jak najwiêkszej liczby
opracowañ tej jakoci.
Na zakoñczenie chcia³bym podkreliæ
jeszcze raz udzia³ w opisywanej pracy Rafa³a Bernarda i Paw³a Buczyñskiego. Mogê
tylko powiedzieæ: KOLEDZY! WIETNA
ROBOTA. GRATULACJE !!!
Summary
The description of a monograph guidebook for the dragonflies of Europe. It was
evaluated as a completed study with respect
to territorial ranges, presented species and
analysed problems. In the review, the content of the particular chapters was described
in details. The most valuable were:1) comprehensive acknowledgement of sozological points; 2) the part dedicated to faunas
of particular parts of Europe created with
cooperation with the group of a few dozen
of specialists from many countries (with
Poland among them); 3) multifaceted and
very detailed introduction of dragonfly
ranges  this is the first study of this kind
which precisely and without mistakes
shows all of the ranges of dragonflies occurring in the continent.
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