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KOLEJNE STWIERDZENIA MODLISZKI ZWYCZAJNEJ MANTIS 
RELIGIOSA L. W KRAINIE GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH 

I NA MAZOWSZU

W roku 2010 na Wyżynie Małopolskiej wykryto nowe stanowisko modliszki 
zwyczajnej Mantis religiosa L, położone pomiędzy Chmielnikiem i Holendrami 
(UTM: DB70, współrzędne centralnego punktu stanowiska: 50°60’3.68”N 
20°70’2.43”E). Opisywane miejsce występowania modliszki to otwarty teren otoczony 
sosnowymi młodnikami oraz lasem mieszanym. Stanowisko ma charakter murawy 
napiaskowej w swej wschodniej części, natomiast część zachodnia to zarastające 
trzcinnikiem Calamagrostis sp. ugory na piaszczystej glebie. Zwarta powierzchnia 
terenu otwartego, miejsca występowania modliszek, zajmuje ok. 8 ha. Modliszki 
stwierdzono w tym miejscu wyłącznie na podstawie obecności pakietów jaj – ootek, 
które są stadium rozwojowym najłatwiejszym do wykrycia w ciągu całego roku. 
Pierwsze stwierdzenie (26 III 2010) miało charakter przypadkowej obserwacji dwóch 
ootek, natomiast jesienią (9 - 10 X 2010) podczas obserwacji ukierunkowanej na 
wykrycie jak największej liczby pakietów jaj wykryto ich 12. Ooteki rozmieszczone 
były mniej więcej równomiernie w obrębie stanowiska. Jedna ze znalezionych ootek 
znajdowała się poza zwartym stanowiskiem ok. 100 m od jego krańców na niewielkiej 
polance porastającej nalotem sosny.

Kolejne stanowisko wykryto 11 IX 2011 w okolicach wsi Antoniówka na 
Mazowszu (UTM EB49, współrzędne stanowiska: 51°25’N, 21°34’E). Teren w ja-
kim stwierdzono owada to niska trawa na otwartej przestrzeni o dostatecznej ilości 
światła przez cały dzień. W niedużej odległości od miejsca stwierdzenia znajdują 
się samosiewki brzozy i dębu. Najbliżej od tego stanowiska znaleziono w roku 2009 
modliszkę w rejonie Elektrowni Kozienice, tj. 20 km na północ.

Modliszka zwyczajna jest owadem, którego występowanie do niedawna ogra-
niczało się wyłącznie do południowo-wschodniej Polski. Stąd gatunek ten uznawany 
jest za rzadki oraz zagrożony (Polska Czerwona Księga: kategoria EN: Liana 2004). 
Większość stanowisk była wykazywana z Kotliny Sandomierskiej (Puszcza Sando-
mierska, Lasy Janowskie; Liana 2004, Liana 2007). Obecnie jednak obserwuje się 
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wzrost liczby stanowisk tego gatunku. W ostatnich latach wykryto modliszki przy-
najmniej na kilku stanowiskach w obrębie Wyżyny Małopolskiej: okolice Ostrowca 
Świętokrzyskiego oraz Staszowa, Łoniowa i Połańca (Sępioł 2005, Liana 2007, Bonk 
i Kajzer 2009) oraz na Mazowszu (Falencka-Jabłońska 2009).

Opisywane na terenie Krainy Gór Świętokrzyskich stanowisko jest jak dotąd 
najbardziej na zachód wysuniętym miejscem występowania modliszki zwyczajnej 
w Polsce. Znajduje się ono około 30 km na północny zachód od znanych stanowisk 
w okolicach Staszowa (Liana 2007) oraz ok. 25 km na północ od uznawanego za 
historyczne stanowiska w Chotlu Czerwonym, skąd brakuje współczesnych danych 
o występowaniu modliszki (Liana 2004, 2007, Bonk i Kajzer 2009). Miejsce wystę-
powania modliszki w okolicach Chmielnika jest jednym z najbardziej oddalonych 
stanowisk od zwartego polskiego zasięgu gatunku. 

W pobliżu omawianego stanowiska znajduje się wiele potencjalnych, do-
godnych siedlisk dla modliszki (tereny suche o niskiej roślinności w pobliżu lasów, 
zbiorowiska kserotermiczne). Można zatem spodziewać się kolejnych stwierdzeń tego 
gatunku w najbliższej okolicy bądź to na skutek dalszej penetracji terenu bądź kolo-
nizacji nowych stanowisk przez modliszkę. Do takich terenów należy między innymi 
położony ok. 3 km na zachód obszar Natura 2000 „Ostoja Stawiany”, gdzie znajdują 
się liczne siedliska kserotermiczne. Jednak jak dotąd, mimo intensywnej penetracji 
tego obszaru nie udało się znaleźć śladów występowania modliszki. Zagrożeniem dla 
modliszki na tym terenie mogą być zalesienia otwartych przestrzeni.
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NEW RECORDS OF THE PRAYING MANTIS MANTIS RELIGIOSA L.  IN THE  
ŚWIĘTOKRZYSKIE MOUNTAINS AND MAZOVIA

Summary

In 2010, a new site of the Praying Mantis Mantis religiosa L was found between Chmielnik and 
Holendry (UTM: DB70, 50°60’N, 20°70’E). This site is located on an open sandy area surrounded 
by a pine monoculture and a mixed forest. This is the westernmost site of this species in Poland. 
The potential threat to mantises in this area is afforestation.  Another site was found in 2011 
in the region of the village of Antonówka in Mazovia (UTM: EB49, 51°25’N, 21°34’E).

Tomasz Wilk, Andrzej Felger

NOWE STANOWISKO OSADNIKA WIELKOOKIEGO  
LOPINGA ACHINE (SCOPOLI, 1763) – (LEPIDOPTERA: NYMPHALIDAE) 

W POŁUDNIOWEJ POLSCE

Niniejsza notatka opisuje nowe, jedno z nielicznych w południowej części kraju, 
stanowisko rzadkiego, zagrożonego gatunku motyla – osadnika wielkookiego Lopinga 
achine (Scopoli 1763). W ostatnich latach gatunek ten stwierdzono na nieznanym 
dotychczas stanowisku w Puszczy Niepołomickiej. Pierwszej obserwacji dokonano  
(A. F.) w dniu 25 V 2009, kiedy to obserwowano kilkadziesiąt osobników w środkowej 
części kompleksu leśnego. Kolejnej obserwacji dokonano (T. W.) w dniu 26 VI 2011 
na drodze oddziałowej w centralnej części kompleksu, gdzie obserwowano jednego 
osobnika. Jednocześnie zebrano informacje, że w czerwcu 2009 jak i w latach 2010 
i 2011 obserwowano ten gatunek w rożnych częściach Puszczy Niepołomickiej  
(K. Fiołek, W. Zajda – inf. ustna), gdzie niekiedy był najliczniejszym z obserwowa-
nych motyli dziennych. Powyższe obserwacje wskazują, że Puszcza Niepołomicka 
stanowi stałe, dotąd nieznane miejsce występowania tego gatunku w Małopolsce. 
W woj. małopolskim brak było dotąd znanych stanowisk osadnika wielkookiego, 
oprócz stwierdzenia z Lasów Radłowskich we wschodniej części województwa 
(Buszko 2004).

Osadnik wielkooki to motyl dzienny z rodziny rusałkowatych Nymphalidae. 
Gatunek ten związany jest głównie z cienistymi lasami, preferując miejsca odsło-
nięte, takie jak przecinki i drogi leśne (Bergman 1999). Występuje od Francji, aż po 
wschodnie krańce Palearktyki, preferując strefę umiarkowaną (Buszko 2004, Buszko 
i Masłowski 2008), jednak zasięg występowania tego gatunku ma charakter dysjunk-
tywny. W Polsce jest nieliczny, występujący głównie na izolowanych stanowiskach 
we wschodniej części kraju. Kluczowe miejsca występowania w północno-wschodniej 
części kraju to Puszcza Białowieska, P. Knyszyńska, P. Augustowska, P. Romincka 
oraz nieliczne lokalizacje na Pojezierzu Mazurskim. W południowej i południowo-
wschodniej części Polski jego stanowiska stwierdzono w Kotlinie Sandomierskiej 
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