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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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