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ABSTRACT

The manifestation of life fitness is the ability to survive in the environment in the context of external environmental factors. 
Manifestations of effectiveness are, among others, life activity increasing adaptive abilities of the organism, possible thanks to energy 
expenditure, increase of life potential, stamina and fertility of the body. Highly effective are those organisms that develop complex  
systems such as mobility or expansiveness, which are made possible by increased vitality, for which the physiological state of the 
organism is responsible. The effectiveness of survival in the environment is also enabled by species – specific genetic conditions. 
These include mimicry, or mimesia. Are the ability to resemble one’s surroundings in appearance. Such a phenomenon often occurs 
in the animal world. They provide the animal with additional protection against natural enemies. Mimicry is a similar phenomenon 
to mimesis, but mimesis should be understood in a broader sense than mimicry. This includes not only defensive adaptations, but 
also camouflage and disguise by predators who are on the lookout for prey, as well as the ability of defenceless animal species to 
resemble other species with such defensive adaptations. If these adaptations are colour adaptations we are dealing with homochromy, 
if they are shape adaptations it is homomorphy. In the presented work observations of mimicry manifestations were carried out on 
the example of phyllium gigantic. They were of a laboratory nature. The basis for observing changes in the appearance of the insect 
were experimental changes in environmental conditions arranged in a cultured insectarium. The vegetation constituting the decor 
of the insectarium, the plant material constituting food (shape of leaf blades) and the colour of leaves and substrate elements were 
subject to changes. Changes were made on a monthly basis and observations were made during October-January. The changes 
observed four times were recorded and evaluated as the adaptation of the insect to the experimental environment. The observations 
made indicate the possibility of changes in the coloration of the wing surface, changes in the shape of the wing margin line appearing 
as the body grows.
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Wprowadzenie

Skuteczność przeżycia w środowisku umożliwiają 
uwarunkowania genetyczne charakterystyczne dla ga-
tunku. Należą do nich mimetyzm, czyli mimezja. Są 

to zdolności upodabniania się wyglądem zewnętrznym 
do otoczenia. Zjawisko takie często występuje w świe-
cie zwierząt. Dzięki niemu zwierzę zyskuje dodatko-
wą ochronę przed wrogami naturalnymi. Podobnym 
zjawiskiem do mimetyzmu jest mimikra, niemniej 
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mimetyzm należy rozumieć w szerszym zakresie niż 
mimikrę. Obejmuje on bowiem nie tylko przystosowa-
nie ochronne, ale również maskowanie i kamuflowanie 
się drapieżników czatujących na ofiary, jak również 
polega na zdolności do upodabniania się bezbronnych 
gatunków zwierząt do innych gatunków, posiadających 
takie przystosowania obronne. Jeśli przystosowania te 
mają charakter przystosowań barwnych, mamy wów-
czas do czynienia z homochromią, jeśli są to przystoso-
wania kształtem, jest to homomorfia. Przystosowania 
te często występują u owadów, węży czy ryb. Są one 
wynikiem adaptacji zwierząt do środowiska, w którym 
żyją (https://sciaga.pl/tekst/39370-40-zjawisko_mime-
tyzmu_i_mimikry_w_swiecie_zwierzat).

Motyle w różny sposób wykorzystują zdolność 
do obrony poprzez upodobnienie się do otaczającego 
je środowiska. Motyl rusałka pawik ma skrzydła, na 
których wybarwiony motyw przypomina duże oczy 
zwierząt, co ma ostrzegać napastnika. Odstraszające 
sygnały przesyłane są również za pomocą intensyw-
nego, jaskrawego wybarwienia, które sygnalizuje nie-
jadalność. Motyle upodobniają się również do innych 
owadów. Stalachtis phaedusa wyglądem przypomina 
gąsienice danaidowatych, wydzielających substancje 
trujące dla napastnika. Motyl plamiec leśniak wykazu-
je mimetyzm poprzez upodabnianie się do ptasich od-
chodów. Maskowanie się motyli może polegać na upo-
dabnianiu się do liści roślin żywicielskich (wycinek 
sierpianka). Podobieństwo do liścia wywołuje u niego 
linia biegnąca przez skrzydła, przypominająca żyłkę 
liścia. Motylem dobrze maskującym się w ściółce jest 
rusałka osetnik, ponieważ jego barwa skrzydeł w pozie 
spoczynkowej przypomina kolorem wysuszone liście 
(Jura 2004; Jura 2007 ).

 Ćmy, czyli motyle nocne, odpoczywają w miej-
scach, gdzie trudno je zauważyć. Larwy sówek czy 
miernikowcowatych przypominają igły sosny z ułożo-
nymi na przemian jasno- i ciemnozielonymi paskami. 
Dorosłe gatunki ciem swoim ubarwieniem przypomi-
nają suche części roślin oraz przybierają charaktery-
styczne kształty, co objawia się wyszczerbionymi kra-
wędziami skrzydeł, imitującymi nadgryzione liście lub 
obecności przezroczystych plam imitujących dziurki w 
liściu. Ubarwienia i kształty ochronne przybierają rów-
nież gąsienice. Przykładem jest gąsienica Melanchra 
persicariae, która swoim kształtem i barwami przypo-
mina usychający, zwinięty liść pokrzywy. Doskonały-
mi przykładami kamuflażu są modliszki. Ubarwienie 
i kształt ich ciała może przypominać źdźbło trawy 
(Oxyophthalmellus somalicus), patyk (Popa spurca, 
Heterochaeta strachanii), kawałki kory (Liturgusa, 
Tarachodes i Humbertiella), kamienie (Eremiaphilia, 

Ligariella) bądź kwiaty (Creboter, Pseudocreoboter, 
Childonoptera, Theopropus, Harpagomantis, Calli-
bia). Tak silnie rozwinięty mimetyzm z jednej strony 
chroni przed drapieżnikami, ale również pozwala ga-
tunkom drapieżnym być niezauważonymi przez poten-
cjalną ofiarę. Do najlepiej przystosowanych owadów 
do ciągłego ukrywania się należą patyczaki. Ich ciało 
przypomina gałązkę lub liść zgrywający się z otocze-
niem. Wiele patyczaków oprócz charakterystycznego 
kształtu potrafi zmieniać barwę. Robią to kilkakrotnie 
w czasie doby w zależności od natężenia światła z ja-
snej – w dzień, na ciemną – w nocy. Najbardziej znany-
mi patyczakami są liśćce (fot. 1), występujące licznie 
w krajach tropikalnych (Błaszak Zoologia 2011; Popie-
larska-Konieczna 2003).

Klasycznym przykładem mimetyzmu wśród krę-
gowców jest kameleon (fot. 2). W zależności od sytu-
acji może on przybierać różne kolory. Są to odcienie 
zieleni, beżu, brązu albo żółci. Może również doko-
nywać zmiany kształtu ciała. Gdy jest zaniepokojony 
silnie spłaszcza je i nieruchomieje. W połączeniu ze 
zmianą barwy taki kamuflaż sprawia, że jest niemal 
całkowicie niewidoczny dla drapieżnika. Takie zmia-
ny pełnią podwójną rolę, ponieważ chronią nie tylko 
przed drapieżnikiem, ale również kamuflują podczas 
polowania. Mimikra kameleonów może polegać rów-
nież na przybieraniu jaskrawych barw, co ostrzega ata-
kującego o niejadalności. Barwa kameleona może tak-
że informować o nadchodzącej śmierci. Na kilka chwil 
przed nią przybiera kolor ziemistoczarny i umiera. Mi-
metyzm i mimikra dały możliwość przetrwania wielu 
organizmom. Przystosowania te udoskonaliły sztukę 
przetrwania i wykazały, że organizm, który lepiej przy-
stosuje się do środowiska, ma większe szanse na prze-
życie, co pozwoli na przekazanie dobrej puli genowej  
i przetrwanie kolejnych pokoleń (Forbes 2011; Biolo-
gia: słownik encyklopedyczny 2001). 

Materiały i metody

Badania prowadzono w miesiącach październik, 
listopad, grudzień, styczeń. Przedmiotem obserwacji 
były zmiany adaptacyjne liśćca olbrzymiego. Zmiany 
dotyczyły kształtu ciała owada w związku ze zmienia-
jącym się kształtem blaszek liściowych podawanych 
jako pokarm oraz wybarwienie owada zmieniające się 
w wyniku żółknięcia podawanych liści karmowych. 
Hodowlę prowadzono w insektarium zapewniając 
optymalne warunki wymagane przez ten gatunek owa-
da. Insektarium było stosownie duże (40/30/60 cm) ze 
względu na duże rozmiary osiągane przez dorosłe liść-
ce. Podłożem były kamienie, drewno i liczne gałązki 
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będące uzupełnieniem wyposażenia. Na dnie umiesz-
czono zlewkę z wodą, a pod osłaniającą terrarium od 
góry pokrywą zamontowano lampkę grzewczą. Utrzy-
mywano najlepszą dla tego gatunku temperaturę wy-
noszącą 26–27°C oraz wilgotność 75–95%. Uzyskanie 
wilgotności odbywało się dzięki spryskiwaniu 2–3 
razy dziennie wnętrza terrarium wodą. Spryskiwano 
także liście roślin podawanych jako pokarm, ponieważ 
liśćce spijają z nich wodę. Pokarmem były podawane 
dwa razy w tygodniu świeże liście dębu, malin i jeżyn 
(fot. 4, 5, 6). Dokumentacje wzrostu ciała liśćca wyko-
nywano co 2 tygodnie, przykładając linijkę przy osob-
niku (fot. 3). Wyniki zapisywano w tabeli.

Fot. 1. Żerujący liściec (Fot. Dąbrowski)
Photo 1. Foraging leaf (Photo Dąbrowski)

Fot. 2. Kameleon wśród gałęzi (Fot. Wierzbicki)
Photo 2. Chameleon among the branches (Photo Wierzbicki)

Nr pomiaru  dłu-
gości ciała owada Data pomiaru Długość w cm

1
2
3

Fot. 3. Kontrola długości ciała liśćca (Fot. Dąbrowski)
Photo 3. Leaf body length control (Photo Dąbrowski)

Fot. 4. Liście dębu
Photo 4. Oak leaves
https://www.bing.com/images/search?q=li%c5%9bcie-
+d%c4%99bu&qpvt=li%c5%9bcie+d.

                  

Fot. 4. Liście dębu 

Photo 4. Oak leaves 
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                           Fot.4. Liście jeżyny 

                         Photo 4. Blackberry leaves 
           (https://www.bing.com/images/search?q=li%c5%9bcie+jezyny)  

   

 

 

 

 

 

 

                          Fot. 5 Liście maliny  

                         Photo5.Raspberry leaves 
         (https://www.bing.com/images/search?q=li%C5%9Bcie%20maliny&qs)  

 

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BADAŃ  

Liściec olbrzymi (Phyllium giganteum Illiger, 1798) zgodnie z jednostkami taksonomicznymi 

szeregowany jest do typu stawonogów, gromady owadów, podgromady uskrzydlonych, rzędu 

straszyków, rodziny liśćcowateych, rodzaju Phyllium (Moore 2011; Błaszak 2009) Występuje 

na Półwyspie Malajskim na Wyżynie Cameron oraz sąsiadujących wyspach. Dorosłe owady 

żyją rok. Charakteryzuje je przeobrażenie niezupełne co oznacza, że w cyklu rozwojowym nie 

występuje stadium poczwarki. Rozwój od nimfy do imago trwa kilka miesięcy. Długość życia 

larw i dorosłych uzależniona jest od warunków, w których przebywają czyli temperatury, 

wilgotności i dostępności pokarmu. Samica składa zwykle około 100 jaj, które zrzuca na 

podłoże z wysokości gałęzi na których żyje. Do rozwoju wymagają 25°C i wysokiej 

wilgotności 90–95%. Młode wylęgają się po 5 miesiącach. Siódma wylinka wskazuje na 

dojrzałość płciową owada. Im warunki są bardziej sprzyjające tym owady szybciej zwiększają 

rozmiary ciała ale skraca się przez to długość ich życia. Charakterystyczną cechą jest silnie 

spłaszczone ciało przypominające liść z delikatnym żyłkowaniem (fot. 6). Kolor ich ciała to 

zieleń z małymi rozsianymi po całym ciele brązowymi kropkami. Na głowie znajduje się para 

Fot. 4. Liście jeżyny
Photo 4. Blackberry leaves
https://www.bing.com/images/search?q=li%c5%9bcie+je-
zyny.

Fot. 5. Liście maliny
Photo 5. Raspberry leaves
https://www.bing.com/images/search?q=li%C5%9Bcie%20
maliny&qs.
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Charakterystyka obiektu badań

Liściec olbrzymi (Phyllium giganteum Illiger, 1798) 
zgodnie z jednostkami taksonomicznymi szeregowa-
ny jest do typu stawonogów, gromady owadów, pod-
gromady uskrzydlonych, rzędu straszyków, rodziny 
liśćcowatych, rodzaju Phyllium (Moore 2011; Błaszak 
2009) Występuje na Półwyspie Malajskim na Wyżynie 
Cameron oraz sąsiadujących wyspach. Dorosłe owady 
żyją rok. Charakteryzuje je przeobrażenie niezupełne 
co oznacza, że w cyklu rozwojowym nie występuje sta-
dium poczwarki. Rozwój od nimfy do imago trwa kilka 
miesięcy. Długość życia larw i dorosłych uzależniona 
jest od warunków, w których przebywają czyli tempera-
tury, wilgotności i dostępności pokarmu. Samica składa 
zwykle około 100 jaj, które zrzuca na podłoże z wysoko-
ści gałęzi na których żyje. Do rozwoju wymagają 25°C  
i wysokiej wilgotności 90–95%. Młode wylęgają się po 
5 miesiącach. Siódma wylinka wskazuje na dojrzałość 
płciową owada. Im warunki są bardziej sprzyjające tym 
owady szybciej zwiększają rozmiary ciała ale skraca 
się przez to długość ich życia. Charakterystyczną cechą 
jest silnie spłaszczone ciało przypominające liść z deli-
katnym żyłkowaniem (fot. 6). Kolor ich ciała to zieleń  
z małymi rozsianymi po całym ciele brązowymi kropka-
mi. Na głowie znajduje się para krótkich, 5 mm czułek 
(fot. 6). Brzegi ciała są nierównomierne, imitujące nad-
gryziony liść. Młode owady poruszają się z odwłokiem 
podniesionym do góry. Zagrożone zaczynają kołysać się 
na boki i wyglądają jak kołyszący się na wietrze liść. 
Podrażnione opadają bezwładnie na ziemię pozostając 
w bezruchu. Poruszone wpadają w stan odrętwienia, 

krótkich, 5 mm czułek (fot. 6). Brzegi ciała są nierównomierne, imitujące nadgryziony liść. 

Młode owady poruszają się z odwłokiem podniesionym do góry. Zagrożone zaczynają 

kołysać się na boki i wyglądają jak kołyszący się na wietrze liść. Podrażnione opadają 

bezwładnie na ziemię pozostając w bezruchu. Poruszone wpadają w stan odrętwienia, 

katalepsji udając nieżywego owada. Aktywne są nocą, ponieważ przemieszczają się w 

poszukiwaniu pokarmu. Dzień spędzają na roślinach żywicielskich wtapiając się w tło 

(https://www.bing.com/search?q=li%C5%9Bciec+olbrzymi+wikipedia&form 

;https://pl.wikidark.org/wiki/Li%C5%9Bciec;https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/lisciec-

olbrzymi;https://www.terrarium.com.pl/phyllium-giganteum-lisciec-olbrzymi/). 

 

                          

                   

 

 

 

 

 Fot. 6 Budowa morfologiczna liśćca (Fot. Dąbrowski) 

głowa 

tułów 

odnóża 

odwłok 

Fot. 6. Budowa morfologiczna liśćca (Fot. Dąbrowski)
Photo 6. Morphological structure of the leaf (Photo Dąbrowski)

katalepsji udając nieżywego owada. Aktywne są nocą, 
ponieważ przemieszczają się w poszukiwaniu pokarmu. 
Dzień spędzają na roślinach żywicielskich, wtapiając się 
w tło (https://www.bing.com/search?q=li%C5%9Bcie-
c+olbrzymi+wikipedia&form; https://pl.wikidark.org/w 
iki/Li%C5%9Bciec; https://www.ekologia.pl/wiedza/z 
wierzeta/lisciec-olbrzymi; https://www.terrarium.com.
pl/phyllium-giganteum-lisciec-olbrzymi/).

   
          Fot. 7  2,7cm dł.             Fot.8 3,7cm dł.                      Fot.9 4,7cm dł. 

 

Wielkość owada po zakończeniu obserwacji 

 

    
 

 

 

6,2cm 

Fot. 7. 2,7 cm dł.                       Fot. 8. 3,7 cm dł.                             Fot. 9. 4,7 cm dł.
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Tabela 1. Wyniki pomiarów długości ciała liśćca przez okres 
czterech miesięcy
Table 1. Leaf body length measurements over a four-month 
period

Nr pomiaru Data pomiaru Długość ciała 
owada w cm

1 05.10.2020 2,7 cm
2 19.10.2020 3,2 cm
3 03.11.2020 3,7 cm
4 17.11.2020 4,3 cm
5 03.12. 2020 4,7 cm
6 17.12.2020 5,1 cm
7 04. 012021 5,6 cm
8 18.01.2021 6,2 cm

Wyniki

Dwutygodniowy przyrost długości ciała owada 
wahał się w przedziale od 4 do 6 mm. Najbardziej in-
tensywnie liściec urósł w miesiącu styczniu, po piątej 
wylince.

Zmiany długości ciała liśćca w czasie pięciu tygo-
dni prowadzonych obserwacji (tab. 1).

Wielkość owada po zakończeniu obserwacji

   
          Fot. 7  2,7cm dł.             Fot.8 3,7cm dł.                      Fot.9 4,7cm dł. 

 

Wielkość owada po zakończeniu obserwacji 

 

    
 

 

 

6,2cm 

Fot. 10. Wygląd zewnętrzny liśćca po piątej wylince (Fot. 
Dąbrowski)
Photo 10. The external appearance of the leaf after the fifth 
molt (Photo Dąbrowski)

   
 

Fot. 10. Wygląd zewnętrzny liśćca po piątej wylince (Fot. Dąbrowski) 

Photo 10. The external appearance of the leaf after the fifth molt (Photo Dąbrowski) 
 

                   
 

 

 

 

 

6,2cm 

Fot. 11, 12. Pomiary długości ciała owada podczas prowadzonych obserwacji (Fot. Dąbrowski)
Photo 11, 12. Measurements of the body length of an insect during observations (Fot. Dąbrowski)
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Fot.13,14,15 Zmiany ubarwienia liśćca, postępujące brązowienie odwłoka wraz z żółknięciem 
liści karmowych(Fot. Dąbrowski) 

Photo 13,14,15 Changes in leaf color, progressive browning of the abdomen with yellowing 

of the food leaves (Photo: Dąbrowski) 
 

     

Fot. 16,17,18 Upodobnienie kształtu ciała owada do karmowych blaszek liściowych jeżyny 
(Fot. Dąbrowski) 

Photo16,17,18 Resembling the shape of an insect's body to blackberry's food leaf plates 
(Photo by Dąbrowski) 

 
POSDUMOWANIE I WNIOSKI 

 

RÓŻNICA MIEDZY MIMETYZMEM A MIMIKRĄ  
 

Fot. 13, 14, 15. Zmiany ubarwienia liśćca, postępujące brązowienie odwłoka wraz z żółknięciem liści karmowych (Fot. Dąbrowski)
Photo 13, 14, 15. Changes in leaf color, progressive browning of the abdomen with yellowing of the food leaves (Photo Dąbrowski)

   

 

Fot.13,14,15 Zmiany ubarwienia liśćca, postępujące brązowienie odwłoka wraz z żółknięciem 
liści karmowych(Fot. Dąbrowski) 

Photo 13,14,15 Changes in leaf color, progressive browning of the abdomen with yellowing 

of the food leaves (Photo: Dąbrowski) 
 

     

Fot. 16,17,18 Upodobnienie kształtu ciała owada do karmowych blaszek liściowych jeżyny 
(Fot. Dąbrowski) 

Photo16,17,18 Resembling the shape of an insect's body to blackberry's food leaf plates 
(Photo by Dąbrowski) 

 
POSDUMOWANIE I WNIOSKI 

 

RÓŻNICA MIEDZY MIMETYZMEM A MIMIKRĄ  
 

Fot. 16, 17, 18. Upodobnienie kształtu ciała owada do karmowych blaszek liściowych jeżyny (Fot. Dąbrowski)
Photo 16, 17, 18. Resembling the shape of an insect’s body to blackberry’s food leaf plates (Photo Dąbrowski)

Podsumowanie i wnioski

Różnica między mimetyzmem a mimikrą

Mimetyzm – (z gr. mimetés = naśladowca) to upo-
dabnianie się niektórych gatunków zwierząt kształtem, 
barwą, deseniem na powierzchni ciała do otaczającego 
środowiska lub do innych organizmów. Mimikra jest 
jedną z form mimetyzmu i polega na przystosowaniu 
ochronnym zwierząt bezbronnych do zwierząt zdol-
nych do obrony poprzez przybranie ich kształtu, bar-
wy, zachowania lub innych właściwości występującym 
zwłaszcza u owadów. Liściec olbrzymi charakteryzuje 
się mimetyzmem bowiem jego wygląd upodabnia go 
do otaczającego środowiska. Wyniki prowadzonych 
obserwacji pozwoliły na wyciągnięcie następujących 

wniosków:
1. Tempo wzrostu liśćca jest bardzo duże, owad naj-

intensywniej rośnie po czwartej i piątej wylince.
2. Wraz ze zmieniającą się kolorystyką otoczenia 

(żółknięcie liści karmowych) zmienia się ubarwienie 
ciała owada.

3. Kształt ciała najbardziej przypomina liście jeżyn, 
mniej liście dębu.

4. Wielkość zżółknięć i postrzępienia na brzegach 
odwłoka może się zmieniać w zależności ilości su-
chych liści w otoczeniu owada.
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STRESZCZENIE

Przejawem skuteczności życiowej jest umiejętność 
przeżycia w określonych przez czynniki zewnętrz-
ne warunkach środowiska. Przejawami skuteczności 
są między innymi aktywność życiowa zwiększająca 
zdolności adaptacyjne organizmu, możliwa dzięki na-
kładom energii, zwiększająca potencjał przeżycia, wy-
trzymałość i płodność organizmu. Dużą skutecznością 
charakteryzują się te organizmy, które wykształcają 

złożone systemy zachowania takie jak mobilność lub 
ekspansywność, które możliwe są dzięki wzmożonej 
witalności za którą odpowiedzialny jest stan fizjolo-
giczny organizmu. Skuteczność przeżycia w środowi-
sku umożliwiają również uwarunkowania genetyczne 
charakterystyczne dla gatunku. Należą do nich mime-
tyzm, czyli mimezja. Są to zdolności upodabniania się 
wyglądem zewnętrznym do otoczenia. Zjawiska ta-
kie często występują w świecie zwierząt. Dzięki nim 
zwierzę zyskuje dodatkową ochronę przed wrogami 
naturalnymi. Podobnym zjawiskiem do mimetyzmu 
jest mimikra, niemniej mimetyzm należy rozumieć 
w szerszym zakresie niż mimikrę. Obejmuje on bo-
wiem nie tylko przystosowanie ochronne, ale również 
maskowanie i kamuflowanie się drapieżników czatu-
jących na ofiary jak również polega na zdolności do 
upodabniania się bezbronnych gatunków zwierząt do 
innych gatunków, posiadających takie przystosowania 
obronne. Jeśli przystosowania te mają charakter przy-
stosowań barwnych mamy wówczas do czynienia z 
homochromią, jeśli są to przystosowania kształtem jest 
to homomorfia. W przedstawionej pracy prowadzono 
obserwacje przejawów mimetyzmu na przykładzie 
liśćca olbrzymiego. Miały one charakter laboratoryj-
ny. Podstawą obserwacji zmian w wyglądzie owada 
były eksperymentalne zmiany warunków środowiska 
zaaranżowane w hodowlanym insektarium. Zmianom 
podlegała roślinność stanowiąca wystrój insektarium, 
materiał roślinny stanowiący pokarm (kształt blaszek 
liściowych) oraz barwy liści i elementów podłoża. 
Zmian dokonywano w cyklu miesięcznym a obserwa-
cje prowadzono w okresie październik-styczeń. Noto-
wano czterokrotnie obserwowane zmiany, oceniając je 
jako adaptacje owada do eksperymentalnych warun-
ków środowiska. Poczynione obserwacje wskazują na 
możliwość zmian w ubarwieniu powierzchni skrzydeł, 
zmian kształtu linii brzegowej skrzydeł pojawiających 
się wraz ze wzrostem ciała zwierzęcia.


