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KRONIKA

Aktualna wiedza o występowaniu modliszki w na-
szym kraju jest znikoma, dlatego też spotkanie tego 
owada w przydomowym ogrodzie czy na spacerze 
z psem stanowi ogromną ciekawostkę. Zdarza się, że 
osoby nieznające modliszki (a tym bardziej jej statusu 
prawnego) zabierają ją do domu lub do najbliższego 
gabinetu weterynaryjnego. Dlatego istotne jest, aby 
lekarze weterynarii potrafili jednoznacznie określić 
przynależność tych owadów do gatunku modliszki 
zwyczajnej (Mantis religiosa L.) i w odpowiedni spo-
sób informować znalazców.

Celem opracowania było przybliżenie systematyki, 
morfologii oraz sposobu postępowania z tym owadem.

Wzrastająca świadomość społeczeństwa na temat 
dobrostanu zwierząt, w tym gatunków egzotycznych, 
wymusza na lekarzach weterynarii stałe poszerzanie 
zakresu wiedzy. Oprócz zwierząt towarzyszących 
nowe gatunki gadów i płazów coraz częściej zostają 
pacjentami lecznic. Nierzadko pojawiają się również 
pytania dotyczące owadów, nie tylko tych użytko-
wych, ale i ozdobnych. Jednym z częstszych gatunków 
owadów, które budzą zainteresowanie, są występujące 
w Polsce modliszki zwyczajne.

Modliszka zwyczajna (Mantis religiosa) należy do 
podgromady owadów uskrzydlonych (Pterygota), rzę-
du modliszki (Mantodea), rodziny modliszkowatych 
(Mantidae), rodzaju Mantis. Gatunek ten jest jedy-
nym przedstawicielem rzędu modliszek (Mantodea) 
w Polsce i w całej Europie Środkowej. W Polsce 
modliszka jest gatunkiem chronionym, w Polskiej 
Czerwonej Księdze oznaczonym do kategorii EN (en-
dangered – gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie 
zagrożone wyginięciem (9)). Ponadto Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. 
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt zalicza 
modliszkę zwyczajną do zwierząt objętych ochroną 
ścisłą, lecz niewymagających czynnej ochrony (12). 
Wyżej wymienione regulacje prawne zabraniają chowu 
i hodowli tych owadów w domu, ponadto nie można 
hodować żadnych innych podgatunków Mantis reli-
giosa przywiezionych np. z wakacji na Bałkanach czy 
innych części Europy. W polskich amatorskich hodow-
lach modliszek znajduje się kilkadziesiąt gatunków 
z różnych części świata. Do najpopularniejszych za-
liczyć można przedstawicieli rodzaju Sphodromantis, 
Hierodula, Phyllocrania, Tenodera czy Deroplatys. 
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Należy wyraźnie zaznaczyć, że gatunki te, nawet je-
żeli zostałyby wypuszczone (lub uciekną z hodowli), 
są w stanie rozwijać się jedynie w okresie od maja 
do października. Występowanie niskich temperatur 
w miesiącach zimowych stanowi czynnik uniemożli-
wiający ich przetrwanie w naturalnym środowisku na 
terenie Polski. Hodowla Mantis religiosa i jej podga-
tunków nie jest popularna wśród polskich hodowców, 
jedyne przypadki stanowią zwykle okazy przywiezione 
z wakacji na południu Europy oraz osobniki odłowione 
z rodzimej populacji.

Modliszki występują głównie na otwartych i silnie 
nasłonecznionych stanowiskach, mogą to być pola-
ny w obrębie kompleksów leśnych, wrzosowiska, 
a także strefy brzeżne lasów. Obserwuje się również 
modliszki w miejscach o charakterze ruderalnym na 
terenach miejskich, ugorach czy nieużytkach poro-
śniętych roślinnością psammofilną (8). Coraz częściej 
modliszki można spotkać w dużych miastach – np. 
w Lublinie (http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/
coraz-wiecej-modliszek-nawet-w-lublinie-nie-wolno-
ich-lapac,n,1000167327.html) czy w Warszawie 
(http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,oko-w-
oko-z-chronionym-owadem-co-zrobic-ze-zlowiona-
modliszka,208803.html). Modliszki to jedne z naj-
większych owadów występujących w Polsce. Dorosłe 
osobniki mierzą od 50 mm (samce) do 65 mm (samice) 
– poszczególne osobniki mogą różnić się wielkością 
od podanej o nawet 10 mm. Najczęściej spotykane są 
owady o kolorze zielonym oraz brązowym, występują 
również w kolorze słomkowym oraz kolorach pośred-
nich (zielono-brązowe) (8). Ich barwa może zmieniać 
się w zależności od warunków atmosferycznych oraz 
miejsca, w którym żyją (1). Modliszki, jak wszystkie 
owady, posiadają trzy pary odnóży, z czego pierwszą 
stanowią wyspecjalizowane w chwytaniu odnóża 
chwytne z szeregiem ostrych kolców. Na wewnętrznej 
stronie biodra odnóża chwytnego (coxa) posiadają 
pojedynczą czarną z białym środkiem oraz kilkanaście 
małych białych kropek biegnących w stronę uda (fe-
mur). Głowa mała, trójkątna i ruchoma z parą czułków, 
posiada parę oczu złożonych oraz troje oczu prostych 
(ocelle), aparat gębowy typu gryzącego z silnymi żu-
waczkami. W sytuacji zagrożenia dorosłe modliszki 
reagują ucieczką lub tzw. pozycją obronną polegającą 
na rozłożeniu skrzydeł oraz uniesieniu odnóży chwyt-
nych (ryc. 1) (12).

Modliszka nie stanowi zagrożenia dla człowieka, 
choć przy zastosowaniu przez owada pozycji obronnej 
potrafi użyć do obrony odnóży chwytnych i dotkliwie 
ukłuć lub ugryźć żuwaczkami. Należy podkreślić, że 
modliszka nie jest w stanie przegryźć ludzkiej skóry. 
Dymorfizm płciowy u postaci larwalnych jest słabo 
widoczny, natomiast u osobników dorosłych jest do-
brze zaznaczony. Samica jest potężniej zbudowana od 
smukłego samca, ma duży pękaty odwłok, skrzydła za-
zwyczaj są równe z odwłokiem, czułki krótkie. Samiec 
natomiast jest delikatnej budowy, znacznie mniejszy 

od samicy, odwłok ma spłaszczony i podłużny, skrzy-
dła są dłuższe od odwłoka, czułki długie i pierzaste. 
Najlepszą metodą rozpoznania płci u modliszek jest 
liczenie segmentów odwłoka od spodu, licząc od 
ostatniej pary odnóży krocznych – samica posiada 
6 segmentów, samiec natomiast 8. Cecha ta widoczna 
jest już u młodych nimf, które przeszły minimum 3 
linienia (wcześniej cecha ta jest niewidoczna) (12).

Modliszka zwyczajna jest owadem o przeobrażeniu 
niezupełnym. Oznacza to, że nie występuje u niej 
stadium poczwarki, dlatego też młode owady są mi-
niaturową wersją postaci dorosłej (imago). W Polsce 
cykl rozwojowy modliszki rozpoczyna się na początku 
maja, kiedy to z kokonów (pakietów jaj), wykluwają 
się młode, około 5-milimetrowe owady. Już po kilku 
godzinach rozpoczynają polowanie. Następnie, po 
około dwóch-trzech tygodniach modliszki linieją, 
zrzucając stary oskórek. Wraz z każdym linieniem 
zalążki skrzydeł stają się coraz bardziej widoczne, 
a po ostatnim linieniu (które ma miejsce w pod koniec 
lipca) owad może rozprostować skrzydła. Dorosłe 

Ryc. 1. Dorosła samica Mantis religiosa w pozycji obronnej 
(Fot. Damian Zieliński)

Ryc. 2. Kokon jajowy modliszki zwyczajnej (Fot. Damian 
Zieliński)



Med. Weter. 2017, 73 (3), 189-191 191

samce cechuje aktywny lot w poszukiwaniu samic, 
samice natomiast podlatują w przypadku, gdy nie są 
wypełnione jajami, w innych wypadkach ich lot można 
określić mianem „ślizgowym” (12). Kopulacja trwa 
od kilku do kilkunastu godzin zwykle w godzinach 
nocnych, samiec w tym czasie wprowadza do apara-
tu kopulacyjnego samicy żelową kulkę wypełnioną 
plemnikami (spermatofor). Jedna kopulacja wystarcza 
do zapłodnienia wszystkich jaj, które wyprodukuje 
samica, choć przeżywalność plemników spada wraz 
z upływem czasu, dlatego samice kopulują wielo-
krotnie, często pomiędzy kolejnymi kokonami. Do 
seksualnego kanibalizmu u Mantis religiosa w naturze 
dochodzi w 31% przypadków, jest to więc proceder 
znacznie rzadszy niż się powszechnie uważa (7, 15). 
Kilka dni po kopulacji samica składa pierwszy z 5-7 
kokonów, które stanowią pakiet jaj (około 100 jaj 
w każdym) otoczony piankową otoczką, chroniącą 
jaja przed warunkami atmosferycznymi (ryc. 2). Jaja 
składane są zwykle tuż nad ziemią na źdźbłach trawy 
(10). Samice składają kokony bez względu na fakt, 
czy miały kontakt z samcem czy też nie. W ten sposób 
pozbywają się zalegających jaj. W tej postaci modliszki 
przechodzą zimową diapauzę, aby kolejnego roku na 
wiosnę wykluło się nowe pokolenie (8). Każdego roku 
na przełomie lipca i sierpnia modliszki przechodzą 
ostatnie linienie, w czasie którego wykształcają się 
skrzydła ostateczne. Dzięki nim zdolne są do lotu. 
Właśnie w tym czasie w naszym kraju, owady te wi-
doczne są w środowisku, a zdarza się, że wlatują do 
domów przyciągnięte przez światło.

Lekarz weterynarii zapytany o postępowanie z mo-
dliszką powinien przedstawić status prawny owada, 
wyraźnie podkreślić, że istnieje zakaz chowu gatunku 
chronionego w warunkach domowych (niezbędne 
jest pozwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska) oraz wyjaśnić, w jaki sposób należy 
owada wypuścić na wolność. Konieczna jest również 
wyraźna informacja, że modliszka nie stanowi zagro-
żenia dla zdrowia i życia człowieka. Osobniki należy 
pozostawić w miejscu znalezienia, a jeżeli owad zna-
lazł się w mieszkaniu, należy go przenieść do silnie 
nasłonecznionego miejsca w najbliższej okolicy (np. 
ugory, nieużytki, miejsca o charakterze ruderalnym). 
Nie należy pozostawiać owadów na często koszonych 
trawnikach, gdzie mogą zostać zabite lub wypatrzone 
przez ptaki. Może się zdarzyć, że przed wypuszczeniem 
modliszki może dojść do złożenia kokonu. Wówczas 
należy go również wynieść w miejsce, w którym będzie 
miał szanse przezimować. Pod żadnym pozorem nie 
należy zostawiać kokonu w warunkach domowych, 
bowiem po kilku tygodniach (pomimo braku zimowej 
diapauzy) wyklują się młode, które z góry skazane są 
na śmierć – nie są w stanie przezimować. Z jednego 
kokonu może wykluć się do 100 modliszek, dlatego 
zabranie jednej samicy do domu może skutkować 
wyeliminowaniem z populacji bardzo dużej liczby 
młodych owadów.

W Polsce najwięcej stanowisk modliszki zareje-
strowano w Kotlinie Sandomierskiej, w szczególności 
w lasach janowskich, sandomierskich i lipskich (8), 
chociaż w ostatnich latach owady te znacznie rozsze-
rzyły swoje terytorium w zasadzie w każdym kierunku. 
Świadczą o tym doniesienia z Gór Świętokrzyskich (2, 
13), Roztocza (4), Polesia Lubelskiego (6), Mazowsza 
(3) oraz z Podkarpacia (5). Potwierdzają to również 
liczne informacje publikowane w lokalnej prasie oraz 
mediach. Należy więc przypuszczać, że liczebność 
stanowisk tego gatunku w Polsce jest większa niż in-
formują o tym dane literaturowe. Może to świadczyć 
o znacznej ekspansji tego gatunku spowodowanej 
między innymi zmianami klimatycznymi (14).
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