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Juz jako maly chlopiec, dorastajacy na wsi w Shropshire, Dave
Goulson pasjonowal sie wszelkimi formami zycia, poczawszy od

wlasnej domowej menazerii egzotycznych zwierzakow, a
skonczywszy na poronionych eksperymentach z taksydermia. Ale
najbardziej ze wszystkiego fascynowaly go trzmiele: duze, krepe i
pokryte gestym futerkiem pszczoly. Tak, pszczoly. Mniej agresywne

od innych przedstawicieli gatunku i rownie potrzebne
srodowisku.Goulsona zaciekawily trzmiele paskowane, ktore
dawniej powszechnie widywano na mokradlach Kentu, a ktore

obecnie w Wielkiej Brytanii wyginely calkowicie. Na szczescie nadal
zyja w naturalnym srodowisku Nowej Zelandii, jako potomstwo

kilku krolowych, sprowadzonych tam w XIX wieku.Zadla rzadza to
historia uporczywych staran Goulsona o reintrodukowanie tego
gatunku w ich macierzystym kraju, ale takze jego pasjonujacych

badan nad tymi zadziwiajacymi stworzeniami i ich historia. Autor w
bardzo emocjonalny sposob przedstawia tez katastrofalne skutki,

jakie intensyfikacja rolnictwa spowodowala wsrod populacji trzmieli
i przestrzega przed dalszymi potencjalnymi zagrozeniami.Goulson

pisze: "zaczalem badac trzmiele dlatego, ze mnie fascynuja,
zachowuja sie w tajemniczy i interesujacy sposob, a poza tym sa



rozkoszne". Zadla rzadza warto przeczytac z tych samych
powodowDave Goulson (ur. 1965) - brytyjski biolog, dzialacz ruchu
na rzecz ochrony przyrody i profesor biologii (zajmuje sie ewolucja,
zachowaniem zwierzat i srodowiskiem) na uniwersytecie w Sussex.
Specjalizuje sie w ekologii i ochronie trzmieli. Rozpoczal kariere
naukowa w 1995 roku w Southampton jako wykladowca biologii.

Tam zainicjowal powazne badania nad zyciem trzmieli. W 2006 roku
zostal profesorem i przeniosl sie na uniwersytet w Stirling. W 2010
roku Rada do Spraw Biotechnologii i Nauk Biologicznych (BBSRC)
przyznala mu tytul Innowatora Roku. W 2015 roku trafil na liste
"Bohaterow Ochrony Przyrody" stworzona przez "BBC Wildlife
Magazine". Jest laureatem wielu nagrod za wklad w ochrone
przyrody i autorem ponad 230 artykulow oraz czterech ksiazek

popularnonaukowych.Goulson zalozyl organizacje charytatywna The
Bumblebee Conservation Trust, poniewaz doskonale zdawal sobie
sprawe, ze zbyt wiele wynikow badan dociera wylacznie do innych

naukowcow, nie zas do szerszej publicznosci. "Mozna w
nieskonczonosc publikowac odkrycia w znakomitych czasopismach,
ale czyta je tylko garstka specjalistow. Niewiele da sie w ten sposob

zmienic na swiecie".
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