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RELACJE MIĘDZYPŁCIOWE I ICH WPŁYW NA KANIBALIZM 
MODLISZKI GWINEJSKIEJ (SPHODROMANTIS GASTRICA)  

I MODLISZKI ZIELONEJ (SPHODROMANTIS VIRIDIS)

GENDER RELATIONSHIP AND THEIR INFLUENCE ON CANNIBALISM  
SPHODROMANTIS GASTRICA AND SPHODROMANTIS VIRIDIS

Natalia Biernacka

ABSTRACT

Concept of sexual cannibalism exists in biological sciences. The reasons for its existence have not been ultimately explained yet. 
Sex in many species of arachnids, praying mantises or midgies results in the death of males. During the sexual act, the female injects 
into the body of the partner substances dissolving its intestines and then sucks the digested content. Therefore both procreation and 
food are assured. Another way of depriving the partner of life is for the praying mantis to decapitate him while the sexual act is still 
in progress. It is supposed that by decapitating the partner – the female praying mantis improves their sexual performance. Because 
the head of insects is a place of nerve centers that inhibits sexual activity, the removal of the head extends the act of copulation.  
„A valuable meal” plays a more important role in sexual cannibalism. 63% of the food consumed by the female Chinese praying 
mantis are its partners. It was found that the females of the Chinese praying mantis attract partners by emitting pheromones which 
praying mantises use as a scent trap. In order to observe the behaviour of the Guinean praying mantis (Sphodromantis viridis) 
towards its partner, two cultures were established in insectaria. In each of them a male and female were placed and then the 
behaviour of both sexes was observed. Insects were fed with crickets, thus providing them with high-protein nourishment. Based on 
the results of the observation, the sexual cannibalism of the Guinean praying mantis was confirmed. On the third day of breeding, 
the first of the male praying mantids died and after two consecutive days the next one. During three consecutive weeks the females 
underwent double moulting, which may indicate proper nutrition and thus progressive growth.
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Wprowadzenie

Dlaczego modliszka zjada partnera? W świecie 
zwierząt istnieje kanibalizm seksualny. Samice niektó-
rych gatunków owadów i pajęczaków pożerają swych 
partnerów podczas aktu płciowego. Zjawisko to do 
dnia dzisiejszego nie jest do końca zbadane.

Najbardziej znany jest kanibalizm samic modliszek. 
Te owady drapieżne atakują wszystkie mniejsze od sie-
bie, poruszające się zwierzęta. Akt kanibalizmu doko-
nuje się w czasie godów. Samiec zbliża się do samicy, 
zazwyczaj od tyłu, i dokonuje kopulacji. Samica chwyta 
partnera, kiedy ten, dokonawszy tego aktu, usiłuje od-
skoczyć. Zwykle samiec pada łupem samicy jeszcze 
w trakcie jego trwania. Modliszka odgryza samcowi 
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głowę, ale pozostała część ciała samca, choć pozba-
wiona głowy, nie jest pozbawiona popędu płciowego  
i akt kopulacji trwa nadal aż do momentu umieszczenia 
plemników w ciele samicy. Śmierć podczas seksu spoty-
ka także samce kuczmanów, owadów przypominających 
niewielkie komary. 

Jaka jest jednak korzyść ewolucyjna z tego śmiertel-
nego dla samca seksu? Według Stephena Jaya Goulda, 
biologa z Harvardu, modliszki i niektóre inne owady 
oraz pajęczaki uprawiają seksualny kanibalizm przede 
wszystkim dlatego, że mylą swego partnera z łupem. 
Jednak inni badacze twierdzą, że w przypadku róż-
nych gatunków w grę wchodzą inne przyczyny. Jedną 
z nich może być fakt, że odgryzając partnerowi głowę, 
samice modliszki poprawiają jego sprawność seksual-
ną, ponieważ głowa owadów jest siedliskiem pewnych 
hamujących popęd seksualny ośrodków nerwowych. 
Inną z przyczyn może być bardzo duże zapotrzebowa-
nie pokarmowe samicy. Ponad 63% pożywienia samicy 
modliszki chińskiej stanowią  jej partnerzy seksualni. 
Aby zapewnić sobie posiłek, samice modliszki chiń-
skiej wabią partnerów, wydzielając feromony, które są 
substancjami zapachowymi.

Dr William Brown z Uniwersytetu Stanu Nowy 
Jork przypuszcza, że modliszki często posługują się 
feromonami jako pułapką, ponieważ pragną zaspoko-
ić głód. Brown wraz ze swymi współpracownikami 
przeprowadził doświadczenie, w którym sprawdzał, 
czy samce modliszki pozwalają się skonsumować do-
browolnie, czy też podejmują działania umożliwiające 
uniknięcie śmierci. Umieścił w tym celu w pojemniku 
modliszki obojga płci. W jednym z nich były samice 
głodne i najedzone świerszczami. Samce wyczuwały, 
które partnerki są rzeczywiście niebezpieczne, do głod-
nych zbliżały się ostrożniej, zwlekały z odłączeniem 
się od nich w obawie, że podczas tej czynności zostaną 
schwytane. „Mamy do czynienia z jaskrawym konflik-
tem płci. W kanibalizmie seksualnym modliszek samce 
nie są uległymi partnerami”, wnioskował Brown.

Eksperci zastanawiają się, jaką ewolucyjną korzyść 
odnoszą samce z tak daleko posuniętego altruizmu tej 
„ostatecznej ofiary”. Wniosek może być jeden. Ten, kto 
da się zjeść, zyskuje okazję do przekazania następnemu 
pokoleniu swoich genów. Nie wyklucza się również 
hipotezy, że lepiej odżywiona partnerka składa wię-
cej jaj. Nie można jej jednak zastosować w przypadku 
niektórych pająków, np. występującego w europejskiej 
strefie umiarkowanej tygrzyka paskowanego (Argiope 
bruennichi). Samica tego pająka, osiągająca wielkość 
do 25 mm, jest znacznie większa od samca mającego 
do 7 mm. Wartość spożywcza samca jest więc niewiel-
ka i nawet po skonsumowaniu go partnerka nie składa 

więcej jaj. A jednak szanse samca na przeżycie aktu 
seksualnego są niemal równe zeru.

Samce pająków wysyłają sygnały, którymi są szarp-
nięcia nici pajęczej sieci, a następnie ostrożnie zbliżają się 
do samicy. Gotowa do aktu płciowego samica pozwala 
partnerowi wśliznąć się pod odwłok. Zjada jednak part-
nera już podczas trwania aktu kopulacji. Samiec ginie, 
a akt prokreacji jest ostatnią czynnością w jego życiu 
odnosząc jednocześnie ewolucyjne korzyści. Troje nie-
mieckich profesorów, Jutta Schneider, Mariella Herber-
stein i Stefan Schulz, przebadało to zagadnienie bardzo 
wnikliwie. Wykazali, że samiec wczepia się w organy 
płciowe partnerki i dzięki temu może przed śmiercią ko-
pulować dłużej. Gdy zginie, w otworze płciowym sami-
cy nadal tkwi jego aparat genitalny. Sprawia on, że inne 
samce mają trudności z dopełnieniem aktu seksualnego  
i pozostawiają w ciele samicy mniej spermy. Kanadyjscy 
badacze z Concordia University w Montrealu, Matthias 
Foellmer i Daphne Fairbairn, odkryli inne zjawisko. Sam-
ce Argiope aurantia, pająka żyjącego w Ameryce Północ-
nej, giną bez udziału samicy, a ich śmierć podczas aktu 
płciowego jest zaprogramowana genetycznie. Samiec ma  
7 mm długości, partnerka jest cztery razy większa. Samce 
mają podwójny narząd płciowy, odpowiednio przekształ-
cone nogogłaszczki, za pomocą których przenoszą plem-
niki do otworów płciowych samicy. Najpierw wsuwają 
jedną nogogłaszczkę, a potem, kiedy plemniki zostaną 
dostarczone do pierwszego otworu – drugą. Ale gdy dru-
ga nogogłaszczka trafi do celu, samiec nagle zamiera bez 
ruchu, podkurcza nogi i umiera pozostając przy samicy 
przez jeszcze co najmniej 15–25 minut, uniemożliwiając 
innym dostęp do niej i kopulację.

Usunięcie martwego samca, podejmowane przez 
inne samce, są bezskuteczne, ponieważ nabrzmiałe 
nogogłaszczki są zakleszczone w otworach partnerki. 
Samica po 25 minutach odrywa martwego samca, a na-
stępnie zjada. Kanibalizm seksualny występuje także 
wśród kręgowców. Jest on bardzo rzadko, a jego ce-
lem jest wyłącznie zdobycie pokarmu. Tak zachowuje 
się żyjąca w Ameryce Południowej anakonda zielona. 
W trakcie kopulacji samicę oplata kilku lub nawet kil-
kunastu samców, z których każdy usiłuje ją zapłodnić. 
Zapłodniona anakonda natychmiast pożera jednego  
z samców, ponieważ podczas siedmiomiesięcznej cią-
ży nie je, musi więc zabezpieczyć sobie zapotrzebowa-
nie pokarmowe. 

W projektowanych obserwacjach założono moż-
liwość współżycia w jednym insektarium osobników 
męskich i żeńskich Sphodromantis viridis.

Celem prowadzonych badań była obserwacja reak-
cji samic wobec obecności samców i ich zachowania  
w czasie aktu płciowego.
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Materiały i metody

Badania prowadzono w dwóch insektariach. W każ-
dym z nich zapewniono warunki naturalnego występo-
wania modliszek.W każdej hodowli umieszczono róż-
nopłciową parę dwóch gatunków modliszek: modliszki 
gwinejskiej (Sphodromantis gastrica) i modliszki zie-
lonej (Sphodromantis viridis). Isektaria usytuowano  
w miejscu nasłonecznionym, widnym, z temperaturą 20–
30oC. W insektarium zapewniono schronienie w roślin-
ności, dostęp do wody i co dwa dni podawano pokarm. 
Modliszki skarmiano świerszczami. Prowadzone obser-
wacje dokumentowano, datując zaobserwowane typy za-
chowań oraz utrwalano fotograficznie wylinki (fot. 1, 2), 
formy dorosłe (fot. 3, 4) oraz złożone kokony(fot. 5, 6).

Fot. 1, 2. Wylinki zrzucone podczas wzrostu modliszek  
w hodowli laboratoryjnej (Fot. Biernacka)
Photo 1, 2. Moult dropped during mantis growth in a labo-
ratory culture (Photo Biernacka)

Fot. 3, 4. Postacie dorosłe modliszki z hodowli laboratoryj-
nej (Fot. Biernacka)
Photo 3, 4. Adult characters of mantis from the laboratory 
culture (Photo Biernacka)

Fot. 5, 6. Kokony modliszki złożone w trakcie prowadzo-
nych obserwacji (Fot. Biernacka)
Photo 5, 6. Mantis cocoons made during observations (Pho-
to Biernacka)

Charakterystyka obiektu badań 

Nazwa modliszki (Mantodea) pochodzi od pozycji 
ciała, którą przyjmują. Przypomina to osobę z rękami 
złożonymi do modlitwy. Pierwsza para odnóży prze-
kształcona jest w narząd chwytny (Błaszak 2011; Bła-
szak 2009; Chudoba 1972). Jej chwyt jest tak silny, że 
nawet duże i mocne owady nie są w stanie się z nie-
go wydostać. Posiadają wydłużony przedtułów, głowa 
jest trójkątna, w kątach której ułożone są oczy złożone. 
Głowa ortognatyczna, ruchliwa, zaopatrzona jest także 
w przyoczka typu apozycyjnego. Aparat gębowy jest 
typu gryzącego. Mimo że samice ze względu na masę 
ciała nie posiadają zdolności do lotu to odwłok pokry-
wają dwie pary skrzydeł (Bazyluk 1977; Chudoba 1972; 

Ryc. 1. Cechy budowy morfologicznej modliszki 
Fig. 1. Features of the morphological structure of the mantis
Źródło/Source: https://www.bing.com/images/search?q=bu-
dowa+modliszki&qpvt=budowa+modliszki&form=IGRE&
first=1&scenario=ImageBasicHover.
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Błaszak 2011). Pierwsza jest sztywna i przylegająca do 
ciała, druga – to skrzydła błoniaste. Samce wykorzystują 
je na wykonywanie krótkich lotów. Samica wykorzystu-
je je do straszenia. Skrzydła są błoniaste, użyłkowane, 
składane w spoczynku wzdłuż ciała (ryc. 1). 

Pierwsza para nóg przekształcona jest w odnóża 
chwytne. Są one długie i posiadają kolce (Jura 2007; Jura 
2004). W połączeniach stawowych składają się, umożli-
wiając chwytanie i przytrzymywanie ofiar (ryc. 2).

Ryc. 2. Budowa stawowej kończyny modliszki 
Fig. 2. Construction of the pond mantis limb
Źródło/Source: https://www.bing.com/images/search?q=bu-
dowa+modliszki&qpvt=budowa+modliszki&form=IGRE&
first=1&scenario=ImageBasicHover.

Ubarwienie ciała zachowuje cechy mimetyzmu, co 
sprzyja zbliżaniu się do ofiary na małą odległość. Upo-
dabnianie się do otoczenia pomaga również przeżyć, 
pozostając niezauważonym przez wroga. Modliszka 
większość czasu spędza w bezruchu, ale posiada umie-
jętność szybkiej ucieczki. Płeć modliszek rozpoznaje się 
po segmentach na odwłoku. Samiec ma ich zazwyczaj 
7–8, a samica 6. Samiec rośnie do 4–6 cm, samica jako 
nieco większa – do 8 cm. Samica składa od 100 do 200 
jaj w przylegającym do łodygi rośliny kokonie, zwanym 
ooteką. Cykl życiowy modliszki trwa około 60–65 dni  
i w tym czasie larwa przechodzi aż 6 wylinek. Okres in-
kubacji jaj wynosi ok. 18 dni (Jura 1996; Moore J. 2011; 
Zieliński i in. 2018). W warunkach klimatycznych, ja-
kie panują w Polsce, larwy wylęgają się po zimowej 
diapauzie. Samica składa jaja skupione w ootekach  
i zostawia je przyczepione do liścia. Kiedy dochodzi do 
zmian atmosferycznych, ich rozwój ulega zatrzymaniu. 
Dopiero gdy temperatura otoczenia podniesie się, owa-
dy z powrotem zaczynają cykl rozwojowy.  Modliszka 
znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze jako EN, 
czyli gatunek bardzo wysokiego ryzyka i jest objęty 
ścisłą ochroną gatunkową (Mantis religiosa). Czerwona 
księga gatunków zagrożonych (IUCN Red List of Thre-
atened Species). Od 2016 roku jest także na Światowej 
Czerwonej Liście IUCN jako gatunek najmniejszej tro-

ski (LC – Least Concern). Do najpoważniejszych za-
grożeń należy niszczenie siedlisk dogodnych dla tego 
gatunku, a więc siedlisk otwartych (polany) w obrębie 
kompleksów leśnych (Rozporządzenie Ministra Środo-
wiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2014 poz. 1348).

Wyniki

Obserwacje zachowań modliszek w czasie karmienia 
wskazują, że reakcja modliszki gwinejskiej od zauważe-
nia ofiary do ataku była o 60% dłuższa w stosunku do re-
akcji modliszki zielonej i wynosiła od 1 do 12 min (tab. 
1). Modliszka zielona reagowała średnio w ciągu 3 min, 
podczas gdy modliszka gwinejska potrabowała średnio 
5min. W ciągu 10 dni obserwacji modliszka gwinejska 
tylko 2 razy szybciej reagowała na pokarm niż modlisz-
ka zielona (ryc. 3).

Tabela 1. Wyniki obserwacji ataku modliszki na ofiarę – 
świerszcze karmowe 
Table 1. Observation results of the mantis attack on the vic-
tim – food crickets

Numer  
obserwacji 

Czas ataku po zauważeniu ofiary

Modliszka I  
gwinejska

Modliszka II 
zielona

1 dzień 12 min 3 min

2 dzień 3 min 2 min

3 dzień 1 min 2 min

4 dzień 6 min 5 min

5 dzień 4 min 3 min

6 dzień 4 min 3 min

7 dzień 1 min 4 min

8 dzień 11 min 2 min

9 dzień 9 min 4 min

10 dzień 6 min 1 min

Fot. 7. Odgryzanie głowy świerszcza karmowego przez mo-
dliszkę (Fot. Biernacka)
Photo 7. Biting the head of a food cricket by a mantis (Photo 
Biernacka)
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Numer kolejnej próby/The number of the next attempt

Ryc. 3. Czas reakcji modliszek na pokarm 
Fig. 3. The reaction time of the praying mantis to food 

Fot. 8. Zjadane ciało świerszcza karmowego (Fot. Biernacka)
Photo 8. Eaten body of the food cricket (Photo Biernacka)

Rozród modliszki w warunkach laboratoryjnych jest 
trudny, ponieważ samce mają ograniczone możliwości 
ucieczki. Jeśli samiec może zablokować odnóża chwyt-
ne samicy przez 2 godziny, bo tyle może trwać kopula-
cja, ma szanse na przeżycie. W obserwacji prowadzonej 
w warunkach laboratoryjnych w hodowli z gatunkiem 
Sphodromantis gastrica samce zginęły w trzeciej do-
bie hodowli, a w przypadku Sphodromantis viridis – po 
upływie kolejnych trzech dni. Do złożenia kokonów, 
zwanych ootekami, wystarczy tylko jedna kopulacja 
na całe życie. Samica znajduje odpowiednie miejsce do 
składania jaj, wytwarza pienistą wydzielinę, która szyb-
ko twardnieje na powietrzu. W środku inkubować może 
do 200 jaj. W czasie całego swojego życia samica pro-
dukuje kilka ootek. W warunkach prowadzonej hodowli 
Sphodromantis viridis założonej w lutym modliszka zło-
żyła pierwszy kokon w maju, a drugi po upływie miesią-
ca, tj. w czerwcu (fot. 9). Gatunek Sphodromantis gastri-
ca do dnia zakończenia obserwacji nie złożył kokonu. 

Fot. 9. Kokon złożony przez Sphodromantis viridis (Fot. 
Biernacka)
Photo 9. Cocoon made by Sphodromantis viridis (Photo 
Biernacka)

Podsumowanie

W 1992 roku w naukowym periodyku „Animal Be-
haviour” S. E. Lawrence z Uniwersytetu Sheffield opisał 
obserwacje dotyczące zachowania się modliszek żyjących 
w warunkach naturalnych. Dotychczasowe obserwacje 
dotyczyły kanibalizmu u zwierząt w hodowlach. Stwier-
dzono, że 90% par wykazywało obecność tego zjawiska. 
W warunkach naturalnych kanibalizm stwierdzono tylko 
u 31% populacji, a więc zaledwie 1/3 samic decyduje się 
zjeść samca. Na podstawie uzyskanych wyników założo-
no, że kanibalizm zachodzi wówczas, gdy samce stanowią 
konkurencję pokarmową dla samic lub dlatego, że samiec, 
zapładniając, wykorzystał całe swoje nasienie i z punktu 
widzenia natury jest nieprzydatny dlatego samica likwiduje 
osobniki „zbędne” dla populacji. Trzecia z hipotez zakłada, 
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że im starszy samiec, tym gorsza jakość nasienia i zachodzi 
konieczność usunięcia takiego reproduktora. Ostatnia teoria 
wskazuje na silny instynkt drapieżcy u samic, ich większą 
potrzebę polowania i zabijania niż u samców. Innym aspek-
tem kanibalizmu na tle seksualnym jest zadbanie przez sa-
micę o ilość dostępnego nasienia. W momencie odgryzania 
głowy samca dochodzi do zerwania węzła podprzełyko-
wego, co wzmaga intensywność działania mechanizmów 
kopulacyjnych i odwłok wtłacza mocniej i więcej nasienia. 
Kopulacja kończy się bardzo pozytywnie, ponieważ więcej 
jaj zostanie zapłodnionych.

Wnioski 

1. Bliskość samców w hodowli laboratoryjnej wyzwala 
zachowania kanibalistyczne samic.

2. Samica Sphodromantis gastrica (atak na samca po 
upływie 3 dni) jest bardziej agresywna od Sphodro-
mantis viridis (atak na samca w siódmej dobie). 

3. Samica w każdym przypadku drapieżnego ataku od-
gryza głowę ofiary, na co wskazały licznie udokumen-
towane przypadki skarmiania żywymi świerszczami. 

4. Atak na samca. 
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STRESZCZENIE

W naukach biologicznych istnieje pojęcie kanibali-
zmu sekualnego. Przyczyny jego występowania do chwili 
obecnej nie zostały wyjaśnione. Seks u wielu gatunków 
pajęczaków, modliszek czy kuczmanów kończy się 
śmiercią samców. Podczas trwania aktu płciowego sami-
ca wstrzykuje do ciała partnera substancje rozpuszczające 
jego wnętrzności, następnie wysysa strawioną zawartość. 
Ma więc zapewnioną nie tylko prokreację, lecz także po-
karm. Innym sposobem pozbawiania życia partnera jest  
u modliszek odgryzanie jego głowy podczas jeszcze 
trwającego aktu płciowego. Przypuszcza się, że odgry-
zając partnerowi głowę, samice modliszki poprawiają 
jego sprawność seksualną. Ponieważ głowa owadów jest 
miejscem ośrodków nerwowych hamujących aktywność 
seksualną, usunięcie jej przedłuża akt kopulacji. „War-
tościowy posiłek” odgrywa w kanibalizmie seksualnym 
ważniejszą rolę. 63% pożywienia samicy modliszki chiń-
skiej to jej partnerzy. Stwierdzono, że samice modliszki 
chińskiej wabią partnerów, wydzielając substancje zapa-
chowe, czyli feromony. Modliszki posługują się nimi jak 
pułapką zapachową (Bazyluk 1977; Błaszczak 2012). 

W celu przeprowadzenia obserwacji zachowania mo-
dliszki gwinejskiej (Sphodromantis gastrica i modliszki 
zielonej (Sphodromantis viridis) wobec partnera założono 
w insektariach dwie hodowle. W każdej z nich umiesz-
czono parę – samca i samicę, a następnie obserwowano 
ich zachowanie się. Owady karmiono świerszczami, za-
pewniając im w ten sposób wysokobiałkowy pokarm. Na 
podstawie wyników obserwacji potwierdzono kanibalizm 
seksualny obydwu modliszek. W trzeciej dobie hodowli 
śmierć poniósł pierwszy z samców Sphodromantis gastri-
ca, a po upływie dwóch kolejnych Sphodromantis viridis. 
W ciągu trzech kolejnych tygodni samice przeszły dwu-
krotną wylinkę, co może wskazywać na prawidłowe od-
żywienie, a więc postępujący wzrost organizmu. 


