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Wa ki w literaturze polskiej z XVIII i XIX w. 

Stanis aw CIOS 

References to Odonata in Polish literature from the 

18
th

 and 19
th

 centuries. – Presented are the oldest 

currently known references to Odonata in Polish lite-

rature (well known entomological papers from the 

second part of the 19th century are omitted). The first 

one is in KLUK (1780), who mentioned the species after 

Linnaeus. KLUK (1780), CZEMPI SKI (1789), JAROCKI (1807) 

and MORAWSKI (1880) reported massive flights of these 

insects in May. 

 Of particular interest is the terminology. It seems 

that there was no single common name of these insects. 

Three old local ones are known – babka, lalka and 

strza ka. 

 KLUK (1780) and many later authors used the name 

panna, a translation of demoiselle and Wasserjungfern. 

CZEMPI SKI (1789) was the first author to record the 

name wa ka, currently referring to Odonata. He could 

have introduced it as an equivalent of libella. However, 

in Polish there was a verb wa y , which referred to 

flying birds and insects. 

 The relatively small number of references to Odo-

nata may be due to poor knowledge of these insects in 

the past. The common people often confused them with 

locusts and probably even with butterflies. 

Wst p 

 Niniejsza praca, po wi cona dawnym zapisom 
o wa kach, jest cz ci  moich bada  historyczno-
przyrodniczych. Dotychczas opracowa em m.in. 
wzmianki o j tkach (CIOS 2005), chru cikach z Tatr 
(CIos 2004) i niektórych gatunkach ryb. 

 Analiza jest oparta o dwa g ówne rodzaje ró-
de  historycznych. Pierwszym s  dawne prace 
ogólnoprzyrodnicze, z zasady pomijane wspó cze -
nie przez badaczy przyrody. Powodem tego stanu 
rzeczy jest zarówno trudno  w dotarciu do wielu 
starszych prac, jak i brak szerszej wiedzy o nich. 
Niektóre z nich nie s  bowiem cytowane nawet 
przez naszych entomologów z XIX w. 
 Drugim rodzajem róde  s  pozycje o charak-
terze beletrystycznym – poezja, proza, pami tniki, 
itp. Z zasady ich autorzy nie byli przyrodnikami. Z 
tego wzgl du te zapisy zas uguj  na du  uwag , 
gdy  odzwierciedlaj  stan wiedzy na temat wa ek 
w ród inteligencji, a w pewnym stopniu tak e sze-
rzej w spo ecze stwie. 
 W przypadku dawnych zapisów o wa kach 
najciekawszym w tkiem do analizy okaza o si  na-
zewnictwo i jego rozwój. Odbiega to znacznie od 
sytuacji w przypadku j tek i ryb, którym w dawnej 
literaturze po wi cono znacznie wi cej uwagi. 
Wszystkie wymienione tu nazwy, zarówno popu-
larne, jak i naukowe, s  podane w oryginalnym 
brzmieniu. Ciekawsze fragmenty zacytowano w 
ca o ci. 
 Przedstawione tu zapisy z pewno ci  nie wy-
czerpuj  wszystkich róde . S dz , e w przysz o-
ci uda mi si  wy owi  jeszcze niejedn  wzmiank  

godn  uwagi i poszerzaj c  nasz  wiedz  histo-
ryczn  o tych owadach. Pomin em natomiast za-
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pisy w dobrze znanych publikacjach entomolo-
gicznych. 

Pozycje przyrodnicze 

 Pierwsz  wzmiank  o wa kach czytamy u KLU-
KA (1780, 112-113). Poda  on nazw  panna, jako 
odpowiednik Libellula, oraz podzieli  wa ki na 
dwie grupy: 

Z rozpierzch ymi skrzyd ami 
quadrimaculata czarnoskrzyd . 
flaveola   ó toskrzyd . 
vulgata   szk oskrzyd . 
rubicunda   czerwonopier . 
depressa   p askobrzuch. 
vulgatissima  nierz dnica 
cancellata   kratobrzuch. 
aenea   miedziopier . 
grandis   olbrzym 
juncea   smaglec 
forcipata   ogonokleszcz 
fasciata   wst goskrzyd . 
umbrata   cienioskrzyd . 
dimidiata   po owoskrzyd .  
chinensis   chi czyk 
americana   ameryka czyk 
carolina   karoli czyk 
variegata   indyjczyk 
capensis   afryka czyk 

Z daleko stoj cymi oczami 
virgo   rzecznik 
puella   b otnik 
pennipes   pióronóg 

 Poda  on tak e rysunek dimidiata. Dodatkowo 
na s. 391 przy pannie zapisa : „owad ten na wilgot-
nych miejscach w lasach obficie si  najduj cy, a 
osobliwie pod deszcz licznie lataj cy, jest ró nego 
gatunku; s  ó te, s  granatowe, s  zielone, &c. 
Czasami w wielkie kupy si  zbijaj  i z miejsca na 
miejsce przelatuj . W tym miejscu, gdzie pisz  [za-
pewne Ciechanów, sk d pochodzi  – przyp. S.C.], 
roku tego 1780, dnia 16 maja, przed burz  grado-
w , tak wiele si  ich na powietrzu pokaza o, e 
pierwsze wejrzenie potrwo y o ludzi, poczytaj -
cych za szara cz ”. 
 Gatunki podane przez Kluka nie maj  wi kszej 
warto ci dla nas, gdy  zosta y one przepisane ze 
róde  zagranicznych (zob. komentarz w CIOS 

2005). Warto ciowy jest natomiast jego zapis o 
masowym przelocie, pierwszy tego typu w naszej 
literaturze. 
 Kolejnym autorem jest CZEMPI SKI (1789, 133). 

Przy wa ce (Libellula) zapisa  on m.in. – „bywa 
niektórych lat taka ich mnogo , jako to roku 1787, 
i  gdy gromadnie lata y, pospólstwo bra o je za 
szara cz ”. W tabl. IV.10 poda  on rysunek do-
ros ej wa ki. 
 Oto kolejne zapisy o wa kach, u o one w ko-
lejno ci chronologicznej: 

JUNDZI  (1807, 295) poda  nazw  wa ka (Libellu-

la); wspomnia  o masowym przelocie L. depressa 
w Wilnie 9 maja 1806 r. 
FUNKE (1820, 348) pod has em „j tka [sic!] (Libe-

llula)” zapisa  – „bardzo znany owad, który na-
zywaj  jeszcze nimfami, pannami albo taneczni-

cami”. Wymieni  te  nazwy: wodna panna (A. 

virgo), nimfa gowa (L. puella), wielka pannica 
= wa ka (L. grandis), p askobrzuchata (L. de-

pressa). 
LÖHR (1822) wymieni  „wa ki, inaczej wodne 

panny” i opisa  budow  oraz niektóre elementy 
biologii wa ek. 
MOTTY (1823) poda  wa ka (Wasserjungfer). 
WAGA (1825) wymieni  „panny albo wa ki (Libe-

llula Lin.)”. 
JAROCKI (1827) poda  „ tka (Agrion)”. 
VIREY (1828, II:276) poda  wa ki. 
VIREY (1844, II:180, 375) poda  „szklarki czyli 
wa ki”, rzekomo wprowadzone przez Antoniego 
Wag . 
FISCHER (1849, 401) poda  wodnonimfy panny 
(Wasserjungfern), zapewne Calopteryx; wspom-
nia  tak e o wa kach, e „ch opcy zowi  je lal-

kami”. 
W HISTORYI... (1850, 152) podano, e „wa ki zna-
ne powszechnie”, „napotykamy je up dzaj ce si  
nad strumykami za muchami, komarami lub in-
nymi lataj cymi owadami”. 
Waga w przek adzie MILNE-EDWARDSA (1850, 297, 
485) poda  pa tka (Agrion), rysunek imago C. 

splendens, wa ki (indyjskie) i rysunek imago. 
WITOWSKI (1851, 236) wymieni  wa ki (Libellula) 
i panny (Agrion). 
SZAFARKIEWICZ (1853, 35, 38) poda  opis budowy 
wa ki (Libellula), wa ki pospolitej (L. vulgatissi-

ma) i wa ki sp aszczonej (L. depressa), oraz do-
da  po tk  (Agrion). W pó niejszej pracy SZA-
FARKIEWICZ (1861, 56) poda  wa ki jako synonim 
siatkoskrzyd ych (Neuroptera), dodaj c gatunki – 
wa ka czteroplam i wa ka nimfa wodna (L. 

puella). 
WAGA (1855, 170) poda  m.in., e „bli ej brze-
gów strumyka wzlatuj  ponad ro linami wodny-
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mi pi kne odmiany tki Agrion virgo”. W ob.-
szerniejszym opisie (1857, 208-209) wymieni  on 
atk  (Agrion lacteum), Calopteryx virgo, Libel-

lula vulgata i szklarka hakowatego (Aeschna ha-

mata). 
LE NIEWSKI (1858) poda  nazwy: wa ka (Libellu-

lina), tka Waga (Agrion), tka panna (A. vir-

go), tnik b otnik (A. puella), szklarek wielki (A. 
grandis) ( agnica wielka Le .), wa ka (Libellu-

la), wa ka szablak (L. depressa) (wa ka szablo-

brzuch. Le .), wa ka czteroplam. (L. vulgatissi-

ma). 
JAROCKI (1861, 68) poda  wa ka, agnica i tka. 
POKORNY (1862, 167) poda  „wa ka zwyczajna, 
czyli pa tka (Agrion virgo)”. 
PACEWICZ (1865) poda  wa ki czyli y koskrzyd e; 
wa ka pospolita – „bardzo pospolita na kach, 
gdzie s  strumyki”; tka. 
POP AWSKI (1865) poda  wa ka (Libellula), wa ka 

sp aszczona (L. depressa), wa ka pospolita (L. 

vulgata), wa ka czteroplam (L. quadrimaculata), 
tka (Agrion), tka panna (A. virgo), tka b ot-

nik (A. puella), szklarek wielki (A. grandis). 
LIWKA (1865, 126) poda  wodna panna i wa ka. 

POKORNY (1872, 249) poda  pa tka, wodna panna 
(A. virgo) i wa ka sp aszczona (L. depressa). 
STRÄSSLE (1873, 93) poda  „panny, czyli po tki i 
wa ki”  (tabl. 8.8. – rycina imago). 
SOBIESZCZA SKI (1878) poda  – „z owadów y ko-
skrzyd ych s  wa ki, czyli szklarki, prócz pospo-
litych wsz dzie zwanych Aeschna bimaculata i 
Libellula pectoralis, obiedwie na wiosn  nie 
rzadkie”. 
MORAWSKI (1880) poda  informacj  o masowym 
przelocie wa ek ko o Tarnowa w maju, które by-
y traktowane przez lud jako szara cza. 

MAJEWSKI (1882) poda  Libellula, „strza ka na 
Litwie w Gub. Mohilewskiej”. 

Pozycje beletrystyczne 

 Pierwszy zapis jest u Adama Mickiewicza 
(GÓRSKI, HRABEC, 1962, babka). Czytamy u niego: 

Nad g stw  ró nofarbnych k osów i badylów 
Wisia a jak baldakim jasna mg a motylów, 
Zwanych babkami.  

Ju  BUCZY SKI (1992) zwróci  uwag  na nazw  re-
gionaln  babka, jako synonimu wa ki. Nast pnie 
babka pojawia si  u przyjaciela Mickiewicza – To-
masza ZANA (1929, 101). W jego pami tniku z ze-
s ania w okolice Orenburga, pod dat  25-29 wrze -
nia 1827 r. czytamy – „Chodzi em na przechadzk  

na góry. Czerwonego z czterema bia ymi kropecz-
kami znalaz em paj czka, konika fioletowego, ko-
mara ze skrzyde kami prawie babki”. Zapewne ko-
marem by a komarnica (Tipulidae), a babka odno-
si a si  do wa ki. 
 Kolejny zapis jest u Teodora TRIPPLINA (1854, 
II:130) – „ piewaj  tak jak magiczne dzwonki lub 
skrzyde eczka lubej wa ki, w powietrzu drgaj ce”. 
Po nim OSIPOWICZ (1864) zapisa , podczas pobytu 
na Suwalszczy nie – „inne znów w t e yj tka, 
modre, zielone i purpurowe, o gazowych skrzyde -
kach i pieszczotliwym polocie, pannami zwane, to 
bujaj  nad wod , to usiad szy na badylku, sk adaj  
te swoje skrzyde ka jak r ce do modlitwy i dumaj  
tak sobie”. 
 Na uwag  zas uguje powiastka W adys awa 
ANCZYCA (1823-1883) (1941) Ma y wiatek, prze-
znaczona dla dzieci. Jest ona w ca o ci po wi cona 
wa kom, a w szczególno ci okresowi przeobra e-
nia w imago. Autor u y  nazwy tka. 
 U Józefa WEYSSENHOFFA (1860-1932) znajduje 
si  wiele opisów przyrody. Czytamy u niego dwa 
fragmenty o wa kach – „do zanurzonych ro lin 
przyfruwa y czasem przystrojone panny, d ugo co  
szepta y sztywnym trzcinom i j drnym kielichom 
lilii wodnych, w omdla ym poca unku” (2003, 135) 
i „rzadkiego sitowia czepia y si  wa ki, rude wi k-
sze i turkusowe mniejsze” (1946, 89). 
 Krótkie fragmenty znajdujemy u dwóch zna-
nych pisarzy. U REYMONTA (1867-1925) (1949, IV: 
187) czytamy – „jak punkty szmaragdowo-z ote 
b yska y wysmuk e wa ki” a u EROMSKIEGO (1864-
1925) (1949, II:55) – „poznika y nawet szklarze i 
modre witezianki, wiecznie trzepocz ce siatecz-
kowatymi skrzyd ami doko a badylów sitowia”. 
 U DYGASI SKIEGO (1839-1902) jest wiele frag-
mentów po wi conych ró nym bezkr gowcom. 
Wa ki pojawiaj  si  w trzech miejscach (1952, IV: 
81; 1951, XVIII:34, 139) – „ tki omdla e bujaj  
w ród trzcin nadwodnych”, „ulecia a z kwiatu na 
swych przezroczystych czterech skrzyd ach wielka 
szklarka” i „ponad niwami szybuj  czteroskrzyd e 
szklarki, czasem która przysiada na k osach, to zry-
wa si  i znowu kr y; mo na by my le , e one so-
bie dla igraszki yj  na wiecie”. 
 U B KOWSKIEGO (1882) czytamy o okolicach 
Prutu i Czeremoszu – „nad bagnami w po oninach 
snuj  si  w powietrzu wa ki”. U JUNOSZA (1899, 
112) jest fragment – „ tka wa y a si  nad wod ”. 
U Bronis awy Ostrowskiej (1881-1929) s  wzmia-
nki w trzech fragmentach (OSTROWSKA 1932, I:21, 
157 i 195): 
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A w woniach tki ko ysz  si  lotne, 
Tworz c b kitne, lataj ce wianki 
Na p askich li ciach bia ych lilii wodnych. [...] 
Czasem szklarka przelotna pod s o ce b yska 
[...] 
Jak pawie pióro ze snów pióro puszy 
lub modra wa ka na trzcin jeziorzysku 
b yska i piersi  sw  to  zawieruszy 
w ród kuli szklanej. 

Komentarz 

 Najbardziej zadziwiaj cy jest brak zapisów o 
wa kach przed 1780 r., mimo, e nale a y one do 
najwi kszych, najbardziej pospolitych i naj atwiej-
szych do zaobserwowania owadów. W naszej lite-
raturze staropolskiej jest wiele wzmianek o innych 
bezkr gowcach, np. motylach, mrówkach, pszczo-
ach, szara czy, szerszeniach, muchach, b kach, 

paj kach, chrz szczach, osach, itp. Moim zdaniem 
w gr  mog  wchodzi  dwa powody braku wzmia-
nek o wa kach. 
 Pierwszy z nich to s aba znajomo  tych owa-
dów przez Polaków. Mog  na to wskazywa  zapisy 
u KLUKA (1780) i CZEMPI SKIEGO (1789) o traktowa-
niu wa ek jako szara czy. Zreszt  dawniej z zasa-
dy s abo znano si  na wszystkich bezkr gowcach 
wodnych. Poza komarami (co jest zrozumia e) naj-
wi cej wzmianek w dawnej literaturze jest o j t-
kach, które pojawia y si  w ogromnych ilo ciach i 
by y atwo zauwa alne (CIOS 2005). Tej tezie wy-
daj  si  jednak przeczy  zapisy u FUNKEGO (1820) i 
w HISTORYI... (1850) o powszechnej znajomo ci wa-
ek. 

 Drugi powód to mo liwo  stosowania innej, 
mo e nawet nieznanej nam obecnie, nazwy (lub 
nazw) wa ek. Dost pne ród a wskazuj , e wa k  
wprowadzi  do literatury CZEMPI SKI (1789), który – 
jako wykszta cony przyrodnik (mia  stopie  dokto-
ra) – zapewne zna  etymologi  s owa Libellula, po-
chodz cego od libella (= waga). Zreszt  ju  w XVI 
w. u ywano Libellula w odniesieniu do wa ek 
(FRASER 1950). 
 Warto jednak zauwa y , e termin wa y  zna-
ny by  w dawnej Polsce w odniesieniu do lataj -
cych zwierz t. U Piotra Kochanowskiego z XVII 
w., w przek adzie Orlanda szalonego (XIV.91) 
czytamy nast puj cy fragment: 

 Nie kwapi si  umy lnie i owszem si  wa y, 
 Na skrzyd ach na powietrzu, aby uszed  stra y. 
Z XIX w. znane mi s  zbli one zapisy u trzech 
autorów. Pierwszym jest Wincenty Pol (ROMANTY-
CZNE... 1987, 431) – „pojedyncze tylko or y wa  

si  wysoko w powietrzu”. Drugim jest wspom-
niany wcze niej JUNOSZA (1899, 112). Trzecim jest 
BE ZA (1991, 221, 269): 

  I dwóch jaskó ek, co si  w ob oku, 
 Goni c na przemian, wa y y. [...] 
 A niebieski go  skrzydlaty, 
 Cicho si  nad ludem wa y... 

Nadmieni  jeszcze, e u BIRKOWSKIEGO (1566-
1636) (1858, 24) jest jedyne znane u ycie s owa 
wa ka, cho  nie w kontek cie przyrodniczym – „o-
no Rzym z otem na wa kach odwa aj  jego bra-
cia”. Birkowski stosunkowo cz sto u ywa  cza-
sownika wa y , raz nawet w odniesieniu do 
owadów – „jako robactwo na smrody wa y” (BIR-
KOWSKI 1856, 118). Nie mo na wi c wykluczy , e 
nazwa wa ka mia a te  zwi zek ze staropolskim 
terminem odnosz cym si  do zwierz t unosz cych 
si  w powietrzu. 
 Je li chodzi o pann  wodn , to z ca  pew-
no ci  pochodzi ona od francuskiej demoiselle, lub 
niemieckiego odpowiednika Wasserjungfern. Moja 
analiza pracy Kluka wskazuje, e zdecydowana 
wi kszo  jego informacji pochodzi ze róde  za-
granicznych, a wiele nazw zwierz t zosta o wymy-
lonych przez niego (niektóre nazwy przyj y si  i 

do dzisiaj s  stosowane). Oceniam, e nie zna  on 
nawet niektórych nazw pospolitych owadów (np. 
babki, stosowanej w pó nocno-wschodniej Polsce, 
czyli w zasadzie na jego terenie). W wietle przed-
stawionych tu róde  nie znajduj  wi c uzasad-
nienia dla tezy MIELEWCZYKA (2005), e panna jest 
„niew tpliwie” pierwotn  nazw  wa ek w Polsce. 
 Warto zwróci  uwag , e dawniej istnia y 
nazwy regionalne wa ek, z których znamy trzy – 
babka, lalka i strza ka. By  mo e, e tych nazw 
by o wi cej, lecz nie zosta y zapisane dla potom-
nych. Dost pne ród a wskazuj , e by y one po-
wszechnie znane. Tym bardziej trudno zrozumie  
dlaczego przyrodnicy wymy lali swojej nazwy. 
 Jest te  mo liwe, e dawniej nierzadko u y-
wano nazwy motyl w odniesieniu do wa ek. Intry-
guj cy zapis czytamy bowiem u Pola (ROMANTY-
CZNE... 1987, 431) - „niekiedy w czasie po udnia 
przeleci pojedynczy motylek p sowy, szeleszcz c 
ostro skrzyd ami”. Trudno przypuszcza , by poje-
dynczy motyl móg  ostro szele ci  skrzyd ami! 
By  mo e, e mamy tu do czynienia w a nie z 
wa k . Potwierdzeniem szerszego stosowania 
nazwy motyl, mo e by  praca TARGIONI-TOZETTIEGO 
(1741), który u y  nazwy farfalla (motyl) w odnie-
sieniu do j tek we W oszech. 
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 Nie mo na wykluczy , e dawniej nazw  sza-

ra cza odnoszono te  do wa ek, na co wskazuj  
zapisy u KLUKA (1780) i CZEMPI SKIEGO (1789). Zre-
szt  podobny zapis, dotycz cy masowego lotu j -
tek, czytamy u WERCHRATSKIEGO (1869) – „nie wia-
domi rzeczy patrzali z przera eniem na to zja-
wisko, poczytuj c t  j tk  za gatunek szara czy i 
wró c g ód i wojn “. 
 W kontek cie nazewnictwa warto odnotowa  
jeszcze informacje podane przez BUDZISZEWSK  
(1965). Stwierdzi a ona, e babka jest nazw  ukra-
i sk  i rosyjsk . W ród nowszych nazw wa ek 
odnotowa a ona – stršelec (u Mazurów wiele -
skich), st ýlc, szklarz, szwed i o nierz (kaszubska). 
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Wst pne wyniki bada  wa ek gminy Skierbieszów 

Katarzyna WYBRANIEC 

Preliminary results of studies on the dragonflies of the 

Skierbieszów community. – 24 dragonfly species were 

recorded in the Skierbieszów community (the Lublin 

Upland, CE Poland) in the years 2004 and 2005. The 

most interesting were: Sympecma paedisca, Aeshna af-

finis, A. juncea, Libellula fulva, Sympetrum pedemonta-

num. 

Wst p 

 Gmina Skierbieszów, o powierzchni 139 km2, 
le y w powiecie zamojskim, ok. 20 km na po udnie 
od Krasnegostawu. Niemal ca y jej obszar nale y 
do Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. 
 Teren gminy jest przede wszystkim zagospo-
darowany rolniczo. Przewa aj  tu uprawy: buraka 
cukrowego, pszenicy i rzepaku. Gmina Skierbie-
szów le y w dolinie dwóch rzek: Wolicy i Ma-
rianki. Ponadto znajduje si  te  tutaj du a liczba 
stawów hodowlanych. Lasy w zajmuj  tu 14% 
powierzchni (SKIERBIESZÓW...). 
 Gmina Skierbieszów nie by a dot d badania o-
donatologicznie. Wydaje si  ona tak e obiektem  

dobrym do analizy wp ywu intensywnego rolni-
ctwa na faun  wa ek. Sk oni o to autork  do prze-
prowadzenia bada  faunistyczno-ekologicznych te-
go obszaru. W niniejszym tek cie prezentowane s  
wst pne wyniki tych prac. 

Metody i materia  

 Materia  zbierano w latach 2004 i 2005. W ro-
ku 2004 podj to wst pne rozponanie faunistyczne 
na kilku stanowiskach, prace w oku 2005 obj y 
ju  wszystkie wymienione poni ej stanowiska. 
 Badano 15 stanowisk le cych w kwadratach 
UTM FB63* i FB73#. By y to (Rys. 1): 

1. rzeka Wolica przy m ynie we wsi Hajowniki#, 
2. rzeka Wolica we wsi Lipina Nowa*, 
3. rzeka Wolica we wsi Zawoda*, 
4. rzeka Wolica w Skierbieszowie*, 
5. rzeka Marianka we wsi I owiec#, 
6. stawy hodowlane w Zawodzie*, 
7. stawy hodowlane w Hajownikach#, 
8. staw hodowlany w Lipinie Nowej*, 
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