
latach zostało ono podbite pľzez Tolteków pocl wodzą
Nimaquiche, zaś dawni zdobywcy wyooĺäli się w ľe-
jon jaľu Sumideľo. W grudniu l523 r. zaatakowali ich
Hiszpanie wspomagan i przez inne plenl iona. okľutne
walki tľwały z najeżdżcani dłuŻszy c7.as, t|ż' w l 5 2 8 r'.

Indianie zeľwali się ostatni raz do walki' Nie bylijed_
nak w stanie pokonać konkwistaĺĺoľów, uzbľojonych
w broń palną i inne lepsze uzbľojcnic' Wobec wid-
ma niewoli niemal l5 tys. mieszkalicťlw okoliczrlych
wiosek ľzuciło się z najwyższej skaly 'I'cpctchia po-
nosząc śrnieró w nuľtach ľzeki.
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Szłam skuloIra, stara.jąĺ: się rrkľyć zlllitľztlięto clło-
nie w ľękawach. Tľzęsłanr się z zillllla i lliowys1la-
nia, podobnie jak pozostali nroi towaľzyszc. Piąta
ľano' Puszcza Białowieska i nilccztla, 1rľawic ĺloty-
kalna mgła. Zmierzaliśny do polany, gĺlz,ic zilną ĺlĺl-
kaľmiano żubry - kilka dni wcześniej rlatľaĺiliśllly
tam na ich świeże tľopy. Nie ma to jak spotkallic
z królem puszczy oko w oko!

.-"--'' żUBRWPoLscE

i galopem ľuszyĘ z powľotem do puszczy. Staliśmy
tam jeszcze chwilę, w milczeniu słuchając groŹnych
pomľuków, dochodzących z pomiędzy dľzew.

Zrob|ł ktoś zdjęcie? _ szepnęłam z przejęciem.
odpowiedziało mi energiczne skinienie głowy.

Bison bonasus to potęŻne, majestatyczne zwie-
ľzę, któľe rzeczywiście budzi pełen respektu podziw,
a nawet stľach. Żubry są największymi ssakami
w Euľopie Żyjącyni nalądzie. Naibaľdziej odpowia-
ĺlają im bogate w pożywienie lasy liściaste złatwym
clostępem do wody (szczególnie grądy i olsy), nie
unikają jednak otwartych pľzestrzeni i często można
obseľwować, jakżerują na śródleśnych polanach' Do-
ľosły żubr pochłania w ciągu doby do 45 kilogramów
pokarmu! Ich dieta cechuje się ogromnym zľóżnico-
waniem _ menu Żubra za:wieľa ponad l30 gatunków
ľoślin, wśród któľych znacznie przewaŻają trawy i ľo-
śliny zielne (70 _90%).

Prefeľują Życie w stadzie, aczkolwiek i w tym wy-
padku zauwaŻyć nrożna ciekawe zwyczaje. Żubrzy-
ce z cielętami i clwtt-, tľzyletnią rnłodzieŻą tworzą
gľupy mieszane, któľej pľzewodniczką jest staľsza
doświadczona kľowa. Doľosłe byki Żyją salnotnie
lub w maĘch gľupach, z dunrną miną penetľując las'
Dołączają do gľup mieszanyclr w sezonie godowym'
tľwającyrn mniej więcej ocl sieľpllia do października.
Gatunek ten ľozmnaża się baľdzo powoli _ Żubrzyca
ľodzi tylko jedno cielę, średnio co dwa lata.

Pľzekopując bibliotekę natknęłam się na słowa
Zbigniewa Krasiriskiego: k majestaĺyczne zwierzę-
tcl sprawiajq wrażenie, jakby zostały przeniesione do
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ZaÍrzymaliśnry się lta skľaju polany, wstľZymu_
jąc oddechy. Mgła powoli opaclała. Coś poľuszyło
się w oddali. Zľobiłaln kľok clĺt tyłrr i wbiłam wzľok
w talnto miejsce' Tľzy byki. Nic spoclziewałam się,
że kiedykolwiek uda nri się 1'lľz,cŽ.yć coś tak niesamo-
witego. PatrzyŁam na to wspaIliałc zwieľzę w jego
natuľalnym środowisku, ostatniej ostoi. Nie dzieliło
nas nic _ żaden płot czy dľuciana siatka - jedynie
te niecałe sto metľów. Nie odclyclrałaIrr, napľawdę
nie oddychałam. Zvłierzęta Zauważyły nas jednak

Ryc. 6. Smieciorva wyspa. Fot. Krzysztof R. Mazurski
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współczesności z zamierzchłej historii. Mogq Stano-
wić symbol przyrody, która przemUa...,I podniósłszy
głowę wbiłam wzľok w okľopnie biĄ sufit. Jaka jest
ow a,,zamieľ zchła h istoľia" Żubr a?

Ryc. l. W budynku Zakladu Badania Ssakórv PAN zdeponorvanych jest
mnóshvo szkieletów zlvierąl zanlieszkujących Puszczę Bialorvieską, jednak
lv kolekcji zdecydorvanie pzervażają olbrzynrie czaszki żubrórv. Fot. J. Stojak

Postanowiłam Zanuľkow ać, jeszcze głębiej.
Pľzez setki tysięcy latbezpiecznie pľzemierzał le-

śne ostoje Europy, aŻna jego dľodze pojawił się czło-
wiek. Rozpoczęła się zagłada Żubra.Istniało jednak
miejsce, które dało temu gatunkowi szansę.

Historia udokumentowanych polowań w Pusz-
czy Białowieskiej sięga 1409 ľoku, kiedy to kľól
Polski Władysław Jagiełło zapuścił się w obfitujące
w zwierzynę łowną ostępy. Wedfug Jana Długosza
nie zostało to zorganizowane dla rozrywki, ale w celu
zgromadzenia zapasów dla wojska w czasie wojny
zZakonęmKľzyŻackim.

Dynastia Jagiellonów bardzo ceniła sobie te tereny,
dlatego sposób i zakľes ich użytkowania został ści-
śle okľeślony. Najważniejszym upľawnieniem było
okľesowe koszenie puszczańskich łąk _ siano układa-
ne było w wielkich stogach i pozostawiane do zimy,
a nawet do wiosny. Bardzo sprzyjało to żubľom. Na
takich łąkach znajdowaĘ prefeľowane trawy i zioła,
a zimą zastawaĘ łatwe do zdobycia siano. Szybko
odnotowano ten fakt i z czasem przerodził się on
w regularne dokarmianię, kontynuowane do dziś.

Puszcza Białowieska, jako królewskie łowisko
chľoniona była przez całe rzesze osaczników, a póż-
niej także stľażników i strzelców. Jednak mimo dba_
łości o te tereny, zasobyPuszczy malały. W t784 roku
zachowaĘ się w niej już tylko trzy gatunki animalia
stlperiora: niedźwiedż, łoś i najważniejszy z nich _
żubr. Na początku XVIII w. występował on w Puszczy
Białowieskiej, w Pľusach Wschodnich, w Siędmio_
grodzie orazna Kaukazie. W 1755 kfusownicy zabili
dwa ostatnie osobnikiw Pľusach Wschodnich' a w ľo-
ku l790 zginął ostatni żubľ w Tľansylwanii. Infonna-
cji o istnieniu żubrów kaukaskich nie potwierdzono.

I tak oto Puszcza Białowieska stała się jednym
z ostatnich azylitego gatunku.

Ta mroŻąca kľew w Żyłach histoľia toczy się nie-
zwykle szybko, jakby wszystko spľzymierzyło się
przeciwko żubrom. Zbyt wielkim i zbyt wspaniałym -
ľzekłabym. w l9l5 ľoku do Puszczy wkľoczyý wy_
głodniałe wojska niemieckie i nie pomogĘ juŻŻadne
zakazyŻ _żubr tľafił na ruszt.

Po wojnie na te teľeny pľzybywa specjalna komi-
sja, któľej celem miało być odnalezienie i ochľona
Żyjących na wolności zwierząt. Za pőźno jednak -
penetľujący ostępy Puszczy członkowie komisji na-
potykają jedynie pojedyncze tľopy i porozrzucanę
po lesie kości - pozostałości po ostatnich na świecie
wolnożyjących żubľach n izi nnych.

Aĺea iacta est'

Ryc. 2. Rezerlvat ścisly zlljnlujc nĺrjlcpicj zachorvaną część Puszczy Bia_
łowieskiej, polożoną na pťllnoc od Bialorvieży, lv rvidłach rzek HrvoŹnej
i Narelvki, gdzic przcllicg 1rľocosťlrv zachodzących w lesie niejest zakló_
cany przez- cr.lĺlĺvicka. Iłlt. Joanna Sĺojak

Cztery lata póŹniej podczas Międzynaľodowego
Kongresu ochľony Pzyľody w Paryżu Jan Sztolcman
(wicedyľektoľ państwowego Muzeum Zoologicznego
w Waľszawie) swoínr Apelem w sprawie konieczno-
ści ratoulclllicl żubra poderwał wszystkich do długiej
i mozolnej walki. W konsekwencji po dziesięciu la-
tach nieobecności żubľa w Puszczy Białowieskiej,
dzięki staľanionr wielu osób i ogľomnym nakładom
finansowynr, l9 wľześnia 1929 roku pľzywieziono
do Puszczy cĺwa pieľwsze osobniki' Żubry nizinne
pľzetľwały w niewielkiej liczbie w ogľodach zoolo-
gicznych i plywatnych kolekcjach (samca Borusse
pľzywieziol'lo z Boitzenbuľga, a samicę Bisertę ze
Sztokhohnu).

Restytucja ľuszyła pełną parą, nie pľzerwała jej nawet
II wojna światowa. Wzięło w niej udział l2 osobników,

I Wszystkie cytaly Z. Krasińskiego pochodzą zjego książki Żubl.Ptlszc4, lnlperalor (1999).
': 

25'09. l 9 l 5 r. _ administracja nienliecka rvprorvadza regulację polorvań rv'Pusiczy Bialolvieskiej (lvysokie kary za kłusorvnictrvo)
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Z czego 7 dało początek czystej kľwi żubľtxlr llizill-
nym (Bison bonastls bonasus), a wszystkic l2 tlir,iľl-
no-kaukaski m (B is o n bo n as us ca u c ĺl:ł i ĺ: t ls)3 .

Pomyślny, powojenny ľozwój hoclowli 1rozwoIil lla
powľót żubľa do natuľy - pieľwsze ĺlwa osolllliki wy-
puszczono na wolność już w l952 ľoktl.

Ryc. 3. obszar ochrony ścislej jest najcenniejszą części4 llilrlĺlrvicskic11l
Paľku Narodorvego' rv któľej zachorvaly się najstarszc ĺlľzcrr,ĺlslitlly l'rlsz-
czy Bialolvieskiej, Wstęp na ten teren nlożliwy jcst.jcdlric rv lĺlrr'ltľzyslrvic
l icencjonorr'anego pľzerr'odnika' Fot. Joanna Stojak

Uratolvanie żubra było n iewqlpl iuł.lllll .ľ tl kľľ:; ĺ, lll, l ľĺ,z
daIsze działania na rzecz tego relikĺotĄ)cg() !](ttlttlktl s(!
nadcll niezbędne.4 Tym baľdziej, że clotľwal ()ll (l() czil-
sów dzisiejszych tylko dzięki wielowickowc.j ()chl'()llic.

Pľzecieľam oczy ze zdumienia, gdy czytalll, żc llit śtvic-
cie żyje obecnie ponad 3000 żubrów (tab. l.).

Tylko? - mruczę pod nosem z nicclĺlwicl'zĺtlliclll
i postanawiam to spľawdzić.

I znów stosy papierów na moirn biuľku' Statystyka
jest jednak nieubłagana: wolnożyjące Stada wystę1ltl-
ją jedynie w Polsce, na Białoľusi, Ukľainic, l,itrł,ic
i Słowacji. Wszystko się zgadza. Niestety. Bo żtrbľ
nadaljest zagroŻony.

N i s ka ľóżnoľoclność genety czna, i zo lacj a pĺl1rtt l it-
c.ji i bľak pľzcplywu genów pomiędzy izolowallyllli
staclaIlri powoĺlują wyŻ.szą śnrieľtelność Inlodziĺ;ży,
oblliżallic się tcIllpa ľozľocĺu i niską oclpoľność lla
choľoby. l)olscc bľaktljc clttżych, zwaľtych korll1llck-
sów leśllych oĺl1lorvictlltich ĺlla żubľa i cllatcgĺl tr,vĺl-
ľzenie nowych wĺlIltych 1lo1ltllacji .jost ogľalliczĺlllc,
a zagroŻeń wciąż 1lľzybyrvĺr. ()pľĺicz choľĺ'lb z,akaż,-
nych (np. pľyszĺ:zyca) czy pasĺlżytlliczych' 1ltl.jawila
się kolejna _ nekľotyczllc zapalctlic lta1llctka salltcĺiw.
I co goľsza nikt nie wic, jakic są.jc.j pľzyczylly.

Na dodatek to wspanialc r.wicl'l,ę,lllilllo ogľoltrne-
go potencjału pľomocyjno-ttlľystyczllogo, tlic zyskało
sobie sympatii mieszkańców tych teľcnĺ'lw. Cr.ęść zrlicll
postľzega żubľa jako niepľoszonego gościa i źľődło

j ostatni Żubr tej linii zostal rvyrĺ'ieziolty zPtlsz-czy Białorr'icskiej 25.09. l950 ľoku.
ł Z. Kľasiriski

szkócl. Mało kto wie jak zachować, się w obecności
kľóla puszczy, co więcej _ mało kto chce go Spotkać.

Panliętam jak podczas pľaktyk wysłano mnie
sallrą clo ľezęľwatu ścisłego na poszukiwanie tľopów.
I)ziki las, ja i rower na plecach (niestety!) - bałam
się właśnie niespodziewanego Spotkania z Żubľem.
S1rotkania, na któľe potem sama się zdecydowałam
i kttiľc baľdzo mnie uszczęśliwiło.

.lak to zatem napľawdę ztymŻubrem jest? Czy można
się ĺlo niego pľzekonać? Postanowiłam spľawdzió.

[)o ľezerwatu pokazowego wybľałam się po raz
dľugi tylko po to' by zobaczyc zgromadzone tam
Żtrbľy. l znőw |ało. Przęzabawnie musiałam wglą-
ĺlĺrć w ich ślepiach -w Żołtym przeciwdeszczowym
plilsz,czu, wodą skapuj ącą z nosa i wytľzeszczonymi
oczatrri. LeŻaĘ z dala ode mnie' ukryte pod wielkim
ĺlľzcwem i leniwie coś pľzeżuwaĘ.Przypomniały rni
się wtedy słowa jednej zę studentek-wolontaľiuszek
łrintujących się telemetľycznym badaniem żubľów:
()na sc1 ĺakie głupillĺkie, śIepe i kochane! Napľawdę
byla pełna zachwyttl' a ja wtedy jeszcze nie weszłam
w tę ĺazę. Stałam na progu i raz po raz sięgałam po
ctlľaz to nowsze infoľmacje. Taki Żubrzy ko|aŻ.

l(yc. 4. W rezerrr'acie pokazorr'ylrl żubry eksponorvane są w rvarunkach
zbliŻonych do naĺrralnych. oprócz króIa puszczy można tam także obej_
ľzcć losie, jelenie, sarny' clziki, rvilki, koniki leśne i żubronie (nrieszańce
Żubľa z byclłenl donlorr'ynr). Fot. Joanna Stojak

Z ľezerwattl wľóciłanr do Białowieży piechotą,
pľzepiękną ścieżką eclukacyjną Żebra żubra. Na ta-
blicy infoľmacyjnej pľzeczytałam kilka dobľze mi
zslanych faktów, aż natľafiłalrr na czteľy słowa.. pro-
gram LIFE, Unia Europe.jskct.

Czas na wizytę w Zakładzie Badania Ssaków Pol_
skiej Akademii Nauk _ ktoś nrusiał mi wszystko wy-
jaśnić!

Pľojekt poświęcony ochronie żubra realizowany
jest od listopada 2006 ľoku, a koordynatoľem jest
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właśnie Zakład Badania Ssaków PAN. Współfinan_
suje go Unia Euľopejska i Fľankfuľckie Towaľzystwo
Zoo\ogiczne. Głównym celem ma być poprawa Sy-
tuacji tego zwierzęcia na Podlasiu oraz zapewnienie
mu dfugoteľminowej ochrony i zachowanie tego ga-
tunku. Zbyt ogől'nie? Pozwolę sobie zatem na dodat-
kowy komentaľz.

Ryc. 5. Rezerwat pokazorvy stanorvi wydzieloną część Bialorvieskiego
Parku Narodowego. Strvorzenie go bylo pierrvszyrn kokieln do restytucji
żtlbra. Fot. Joanna Stojak

Rekultywacja łąk ma popľawió bazę pokaľmową,
twoľzenie nowych miejsc dokarmiania oraz wyty cza-
nie korytarzy ekologicznych stworzą możliwość do
rozptzestÍzeniania się osobników' a co za tym idzie -
przepływ genów między obecnie izolowanymi stada-
mi i zwiększenie ich różnoľodności genetycznej. Po-
dobno i na niezadowolonych mieszkańców znalazł się
sposÓb _ dzierża:wa terenów, na których często ,,$oSz-
czą'' Żubry i pomoc w ochronie obszarów rolniczych
przed szkodliwym działanięm tych zwierząt. Pľowa-
dzona jest także inwentaryzacja żubrów, monitoring
ich rozmieszczenia i rozprzestrzeniania się oľaz liczne
badania genetycznej stľuktury populacji wolrrożyją-
cych oraz osobników z hodowli zamkniętej.

Mnie jednak najbaľdziej zainteresowała Żubľza dieta.

DNA barcoding to metoda taksonomiczna, która
wykorzystuje kľótkie maľkery genętyczne do identy-
fikowania gatunku.

Definicja z wykładu. Byłam wtedy na pieľwszym
roku i zapamiętałam koloľową wizję wykładowcy,
która wydała mi się wtedy niezwykle zabawna - na-
ukowiec idzie do lasu i pľzykłada czytnik do ľośliny,
po sekundzie wie o niej już wszystko. DNA jako kod
kľeskowy. Ciekawe, ale mało ľealistyczne.'.

JakieŻ było moje zdumienie, gdy już pieľwszego
dnia pľaktyk usłyszałam ten właśnie te ľmin| Tę meĺodę

wykorzystttjemy do badania składll diety żubra i jego
oddziaływania na las _ wyjaśniał mi dľ Rafał Kowal-
czyk. Badamy jak dieta znlienia się sezonowo, jaki
wpływ na jej skład ma zimowe dokarmianie i jakie
sq różnice między bykami a krowami, tzn. czy istnieje
segregacja płci u żtlbra. lľ zebranych próbach od-
chodów metodq DNA barcoding oznaczamy rośliny.

Wyobľaziłam sobie odchody i czytnik, a|e obraz
zaraz prysł. Pľóbki są wysyłanc do Fľancji, gdzie
trwają anal'izy. Z niecieľpliwością czekam na publi-
kacje pľacowników ZBS PAN, a na ľazie zadowalam
się publ ikacj ami ich współpľacown i ków z Zachodu.

Czytanie o żubrze nie jest jcĺlnak tak ciekawe jak
obcowanie z nimi w natuľzc. Zanriast masy literek -
masywne zwierzę. Silnie wykszLałcony gaľb nadaje
im imponujący wygląd. Rozlożyste ľogi ipłowobľu-
natna sierść. Patľząc na szkielet tľudno uwíerzyc, Że
cięŻar ich ciała to nawet 900 kilogľamów!

Stałam w ogľollltlyIlr pĺllnicszczeniu z wieloma
rzędami szafek. otwieľałanl jc po kolei i dotykałam
czaszek żubrów. Podnioslanl jcclną - co za ciężar!
odłożyłam ją na nliejscc i pľzejechałam palcami po
szwach. Czułam się 1lľzy nicj taka mała, taka mło-
da. Patrząc na żubľa, patľzyłanr na historię' Ja _ no_

woczęsna i on - pľr,ybys'l z. r.anierzchtych czasów,
któľemu z tą l"low <> czc s Il ośc i ą 1'sl' zy szło wa lczyć. S i lny
i majestatyczIry, a jcdnak taki bezbľonny.

Skaľb Puszczy.
Zamknęłam szaĺĘ i zgasiłam w pomieszczęniu

światło. Zesz'łzlnl po schoclacIl. Na podwórku świeciło
słońce' Moż.e jcsr'cr.c spotkaIn jakiegoś żubľa w Pusz-
czy? Znow ws(ľZynlan] ocldech i poczuję, ŻepľzecieŻ
się go nie bĺlję. Szalltlję jego majestat.

Kľól Puszczy ija. oko w oko. Dwa ľóżne światy,
aczkolwiek clwa żywc istnienia. Niezależne, a jednak
potľzebnc sobic rlawzajem.

Trzasnęłallr ĺlľzwiami samochodu. Jestem szczęśli-
wa,Że nrogłatlr to wszystko przeŻyć,'

Tab. l. Ślviatĺlrva po1ltrlacja żubras

Rok
l,iczbn żrrbľórv
rv hodorvlach
złnlkniętych

Liczba rvoInożyjących
żubrórv Razem

l 9ó5 562 218 780

197 5 97<) 748 t727
l9ĺl5 1454 1408 2862
I 995 t229 I 870 3099
2004 1200 I 955 3 155

5 WybóľJ.S. na podst.: Krasińska M., Krasiński Z.A., European bison. The nature nronograph, Białorvieża, ZBs PAN, 2007,s'253
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Rok Samice Sanrcc RRzcm
r 965 50 52 102
t975 t3l 103 234
I 985 r33 il0 243
I 995 178 ilt 2ĺ|9

2006 Ż37 l6? 402

Tab. 2. Polska poprrlacja rvolnożyjąca żubľaú

Podziękowania:
Bardzo dziękuję naukowcom zZakładu Baclania Ssa-
ków PAN w Białowieży (są to dr Agata Kawalko,

ó lbidem' s. 309.

dľ Tomasz Samojlik, dľ Magdalena Niedziałkowska
i dr Rafał Kowalczyk) za pomoc przy pisaniu aľtykułu
i cenne uwagi merytoryczne.

Dziękuję ľównież dr Maľlenie Lembicz za wiaľę i im-
puls, który odmienił moje życie.

A także wszystkim tym, któľzy umożliwili mi odby-
cie pľaktyk w ZBS w BiałowieŻy oraz spľawili, że
;ronownie ruszyłam z pasiąpľzed siebie.

i Mielca) oraz zachodniej części Lasów Janowskich
i Lasów Lipskich.

Pľzez ostatnie lata regularnie obserwowana jest
w pasie pomiędzy miejscowościami Dębica (UTM
EA 34) iTaľnów (UTM A 14) w miejscowościach:

o Chotowa (UTM EA 24); uskľzydlony osobnik,
tlbseľwowany w trakcie słonecznej pogody na
pľzełonrie lipca i sieľpnia 2002 na nasłonecznionej
lośnej polanie, obs. Agnieszka Sołek;
o Chotowa; uskrzydlony osobnik, obseľwowany
w sieľpniu w tľakcie upalnej, pľzedbuľzowej pogody
na uprawie leśnej, obs. Andrzej Trzeciak;
o Jawoľnik Stary (UTM EA l4); uskľzydlone osob-
niki obseľwowane dwukľotnie w miesiącu sieľpniu
na nieużytkach ľolnych w pobliżu lasu, obs. Maľek
Bľożyna.

Poczynione obseľwacje świadczą o istnieniu lo-
kalnej populacji omawianego gatunku, co zachęca do
pľzeprowadzenia szczegółowych obseľwacji na tym
teľenie. Miejsca, w których obserwowano modliszkę
są oddalone od siebie o kilkanaście kilometľów, jed-
nak wspólną dla nich cechą jest występowanie moc-
no nasłonecznionych śľódleśnych polan, nieużytków
ľolnych z postępującą sukcesją naturalną oľaz stľef
ekotonalnych z wľzosowiskami na obtzeżach lasu.
Natomiast okoliczne lasy to sośniny - bór mieszany
świeży i miejscowo występujący bór suchy.

Dziękuję wymienionym w tekście osobom zapÍZe-
kazane informacje na temat omawianego owada.

Nown srANowrsKA MoDLrszKr zwy IłAJNEJ
MANTIS RELIGIOSA L. 1758 w oKoLICACH DĘBICY I TARNoWA

Modliszka zwyczajna Mantis religioscl L. pľzc<l_

stawiciel ľzędu modliszek Mantodea jest w Euľopic
Sľodkowej gatunkiem bardzo rzadkim i ginącynl
w Polsce osiągającym północną gľanicę zasięgu. Ga-
tunek podlega ochľonie gatunkowej.

Ryc. l. Modliszka zrvyczĺjna h,funtis tvligiosa L. Fot. A. Trzcciak

Mąntis to nazwa zapoż.ycz,olla z greki i ozlltlcz.a
wieszcza, wróżbitę, natchnionego pvez boga. Cha-
rakterystyczną dla moclliszek jest postawa czatowa-
nia na zdobycz ze wzniesionynri ku góľzc pľzednimi
odnóżami, tłumaczona pľzez luclową wyobľaŹnię,
jako oznaka pobożności.

W ostatnim czasie modliszka ta była obseľwowa-
na w Maguľskim Paľku Narodowym, na Roztoczu'
w Rzeszowie i jego okolicach. Współczesny zasięg
modliszki w Polsce ograniczony jest do północnej
częśc i P uszczy Sandom ierskiej (okol i ce Kol buszowej

Andrzej Trzeciak (


