
 
Odonatrix 2(2), lipiec 200652 

czy ski). Za granic , zaproszenia do uczestnictwa 

w akcji i udost pnienia danych ukaza y si  w „Li-

bellennachrichten” (biuletyn Gesellschaft deutsch-

sprachiger Odonatologen) i „NVL-Nieuwsbrief” 

(Nederlandse Vereniging voor Libellenstudien). 

Poster o projekcie eksponowano podczas zjazdu 

Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen 

(Freising, Niemcy, 18-20 IIII) (P. Buczy ski, G. 

To czyk). 

 Zako czenie projektu i wydanie publikacji 

„Atlas rozmieszczenia wa ek (Odonata) w Polsce” 

jest planowane na lata 2007-2008. 

 6. Inne wydarzenia. 

 Opracowano i przyj to regulamin sekcji. Zo-

sta  on przekazany do Zarz du G ównego celem 

jego akceptacji, zgodnie z §35 statutu PTEnt. 

Przewodnicz cy sekcji         Sekretarz sekcji 

 
    (Pawe  Buczy ski)        (Grzegorz To czyk) 

 

 

Poszukiwany, poszukiwana – refleksje na pocz tku pi tego roku monitorowania 

wa ek na Górnym l sku 

Alicja MISZTA 

We search him; we search her – reflections on the be-

ginning of the fifth year of dragonfly monitoring the 

Upper Silesia. – The author presents a brief history of 

her interest in Odonata paying special attention to stu-

dies on Silesian nature reserves and to searching of the 

most threatened species out of nature reserves. The 

necessity of a coherent dragonfly monitoring system in 

Poland is stressed too.

 Pawe  Buczy ski tak gorliwie zach ca do pisa-

nia o spotkaniach z wa kami i dzielenia si  swoimi 

obserwacjami, e w ko cu i mnie przysz o na my l, 

aby podzieli  si  swoimi refleksjami. 

 Tak si  sk ada, e w ostatnich latach ze zde-

klarowanego mrówkologa przekszta cam si  poma-

u w wa kologa. Etap, który obecnie zaliczam na-

zywam stadium wa koluba. Przeobra enie to za-

wdzi czam dwu szcz liwym zbiegom okoliczno -

ci. Pierwszym by o to, e w pa dzierniku roku 

1998 zacz am pracowa  w Centrum Dziedzictwa 

Przyrody Górnego l ska w Katowicach, gdzie 

przydzielono mi obowi zki specjalisty do spraw 

bezkr gowców. Dosy  szybko wpad o mi w r ce 

opracowanie Leona Sawkiewicza i Maksymiliana 

aka o wa kach l ska, które przestudiowa am  

i zanotowa am sobie pierwsz  refleksj , e od pra-

wie 40 lat nikt nie powtórzy  ich bada  na tak 

szerok  skal  i nie wiadomo, jak przedstawia si  

wspó cze nie sytuacja wa ek na Górnym l sku. 

Drugim szcz liwym trafem by o to, e trzy lata 

pó niej, w pa dzierniku roku 2001, spotka am Ale-

ša Dolnego na konferencji w Bartošovicach ko o 

Ostravy i zaprosi am go do wspó pracy w opraco-

wywaniu wa ek na naszym terenie. Do wiadczenie 

Aleša w po czeniu z moim zapa em da o niez e 

efekty. 

 Na pocz tku nasun a mi si  refleksja. Jak za-

cz  monitorowanie wa ek, aby móc uzyskane wy-

niki odnie  do wcze niejszych bada , i jak ogar-

n  stosunkowo du y i zró nicowany rodowi-

skowo obszar? Zdecydowali my si  w pierwszym 

etapie opracowa  wa ki rezerwatów wodnych i tor-

fowiskowych województwa l skiego i opolskiego. 

By o ich tylko 8, czyli nieca e 10% wszystkich re-

zerwatów obu województw. Ma o, ale przygl daj c 

si  mapie rozmieszczenia rezerwatów zauwa y am, 

e w miar  reprezentatywnie obejmuj  one intere-

suj cy nas obszar. Monitorowanie wa ek w rezer-

watach zaj o nam trzy lata, ale w zasadzie wysz o 

to nam dobrze tylko na terenie województwa l -

skiego. Na obszarze województwa opolskiego uda-

o si  dobrze zinwentaryzowa  jedynie rezerwat 

„Smolnik”. G ówn  przeszkod  jest wi ksza odleg-

o  pozosta ych rezerwatów od miejsc naszego 

zamieszkania i pracy. Z naszych do wiadcze  wy-

nika, e dwie mocno zaanga owane w badania 

osoby s  w stanie penetrowa  w ci gu roku obszar 

równowa ny mniej wi cej po owie redniej wiel-

ko ci województwa. Czyli – ma o nas. Marzy mi 

si  aby by o tylu zapalonych odonatologów co le-

pideroptologów. Jak to zmieni , jak zach ci  in-

nych do monitorowania wa ek – to by by chyba te-

mat na najbli sze lata. 

 Niespodziewana pomoc nadesz a w tym roku 

od amatora motyli, który zauwa y  szklarnika le -

nego Cordulegaster boltonii na penetrowanym 

przez siebie terenie. Pierwsza wiadomo  jaka do 

mnie dotar a od niego dotyczy a obserwacji „du ej, 

czarnej wa ki z ó tymi paseczkami na odw oku”. 

Pojecha am, zobaczy am, oznaczy am. Mo na wy-

korzysta  to zdarzenie jako przyk ad, e w przy-
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padku bardzo charakterystycznie wygl daj cych 

gatunków wa ek mo na skorzysta  tak e z obser-

wacji amatorskich, tylko trzeba troch  przysz ych 

obserwatorów wprowadzi  w zagadnienie. Podob-

ne obserwacje amatorskie pozwoli y nam za o y  

w Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego l ska 

jedn  z bogatszych w notowania baz  dla paj ka – 

tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi. Mo e 

szklarnik le ny te  si  takiej doczeka. W mi dzy-

czasie pomy la am sobie, e skoro znik d nie wi-

da  pomocy, nale y na razie podej  do zagad-

nienia sposobem. Mam to szcz cie, e pracuj  w 

zespole zajmuj cym si  równie  inwentaryzacj  

botaniczn  i geograficzn  cennych przyrodniczo 

stanowisk w naszym województwie. Zim  wczy-

tuj  si  w takie opracowania szukaj c opisów ze-

spo ów ro linnych z udzia em turzycy bagiennej 

Carex limosa, osoki aloesowatej Stratiotes aloides 

lub potocznika w skolistnego Berula erecta. Prze-

gl dam te  regionalne programy ochrony p azów, 

ma ych zbiorników czy cieków wodnych. Wiosn  

mam ju  gotowy plan kolejnych wyjazdów. Me-

toda ta pozwala na szybkie sprawdzenie, które z 

wcze niej opisywanych przez botaników lub geo-

grafów stanowisk s  cennymi biotopami dla wa ek 

Dzi ki niej wytypowali my trzy lata temu stano-

wisko, na którym Aleš Dolný stwierdzi  po raz 

pierwszy w województwie miedziopier  górsk  So-

matochlora alpestris, dwa lata temu znale li my 

agnic  torfowcow  Aeshna subarctica elisabe-

thae, a w roku minionym iglic  ma  Nehalennia 

speciosa. 

 Co  takiego magicznego znalaz am w wa -

kach, e z zapa em je tak e fotografuj . Szczegól-

nie lubi  ma e wa ki z podrz du Zygoptera. Dzi ki 

temu nie gromadz  okazów, tylko ich fotografie. 

Bardzo smutno by o mi w listopadzie ubieg ego 

roku, kiedy przegl da am w Muzeum Górno l -

skim w Bytomiu gabloty i w jednej z nich rozpi te 

by o kilkadziesi t szklarników z jednego stanowi-

ska i dnia zbioru. Dopiero teraz, po pó  wieku wi-

da , e by o zupe nie niepotrzebne u miercanie ty-

lu osobników. Jest to dla mnie wa ne, e nie musz  

polubionych przeze mnie owadów zabija . Moj  

pasj  fotografowania wa ek dziel  si  ze wszyst-

kimi, których spotykam na swojej drodze i bardzo 

u atwia mi ona moje prelekcje i zaj cia edukacyjne 

z m odzie . 

 Swój tekst zatytu owa am „Poszukiwany, po-

szukiwana”, maj c pierwotnie na my li szklarnika 

le nego i iglic  ma , gatunki znikaj ce z terenu 

Górnego l ska g ównie przez nieprzemy lane 

dzia ania cz owieka, jednak w miar  jak go pisa am 

zauwa y am, e poszukiwani s  równie  ludzie, 

którzy chcieliby si  zajmowa  wa kami, poszuki-

wany jest równie  spójny system ich monitoro-

wania i bada  i w ko cu poszukiwany jest sposób 

jak dotrze  do tych, którzy jeszcze nie widz  tego 

pi kna, które zachowa a w tych owadach ewolucja. 

 

 

Komiks 

(rys. Edyta BUCZY SKA) 

PRZYGODY WA KI Z LUBLINA: K OPOTY Z BAGA EM. 

(Adventures of the dragonfly from Lublin: Problems with luggage.) 
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