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ABSTRACT 
This paper intends to study  the reproductive behaviour of praying mantis (Mantis 
religiosa L.), describing the whole sequences of mating behaviour, approaching 
wholeness behavioural sequences related to reproduction of species, with special 
reference to cannibalistic behaviour, observed both  in laboratory and natural 
environment of the insect. The investigations undertaken deduce the complexity of 
the problem and the need for further studies to elucidate and other aspects 
reguarding this type of behaviour. 
KEY WORDS: Mantis religiosa sp., ethology, reproductive behaviour, 
cannibalism. 

 
INTRODUCERE 

Mărturiile despre mantodee sunt foarte vechi, legate la început de 
credinţele populare şi de practicile mitico-religioase, mai apoi de medicina 
populară, ca şi animalele, ca şi plantele. Mantodeele sunt insecte termofile 
răpitoare care, prin forma curioasă a corpului, prin dimensiuni, prin 
comportamentul de hrănire şi reproducere mai puţin obişnuite, au atras atenţia 
oamenilor din toate timpurile.  

Mantis religiosa este una din speciile extrem de spectaculoase în ceea ce 
priveşte comportamentul dintre toate speciile de nevertebrate cunoscute până în 
prezent. În special literatura axată pe această temă este foarte bogată, actul ştiinţific 
împletindu-se uneori cu fantezia. De aceea, am încercat să intrăm în 
intimitatea ”spaţiului ei vital”, a ”psihologiei” ei, astfel încât să înţelegem cât mai 
bine posibil esenţa existenţei acestei insecte. 
 

MATERIALUL ŞI METODELE DE LUCRU 

Pentru studierea comportamentului în general şi a comportamentului de 
reproducere în special, la călugăriţă, a fost necesară alocarea unui timp de studiu 
îndelungat, pe care l-am efectuat deopotrivă în laborator, cât şi în mediul natural al 
insectei. Am realizat în acest scop creşterea acestei insecte timp de trei ani, 
folosind indivizi aflaţi în stadiile de preadult şi adult, cărora le-am asigurat un 
mediu cât mai caracteristic modului lor natural de viaţă. Exemplarele crescute sub 
observaţie au fost colectate din zona oraşului Oraviţa, unde se găsesc pe toate 
dealurile înconjurătoare, predominant în biotopurile de pajişte, zonele ruderale sau 
cele antropice de tipul livezilor de pomi fructiferi. Secvenţele comportamentale 
specifice urmărite le-am imortalizat prin fotografiere. 

 
ORGANIZAREA COMPORTAMENTULUI LA MANTIS RELIGIOSA 
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Pentru definirea etologică a unei specii este necesară realizarea etogramei 
acesteia. Comportamentul călugăriţei este preprogramat, folosind individului în 
procesul de acomodare la continua transformare a preajmei. Stocate filogenetic şi 
ontogenetic, informaţiile s-au structurat în înlănţuiri comportamentale, în 
comportamente specifice sau programe comportamentale. 

Comportamentul, în general, poate fi împărţit în mai multe categorii. Se 
disting comportamentele de preluare a informaţiei din preajmă, cele de stare şi 
comportamentele elaborate. Comportamentul exterior cel mai pregnant ce domină 
viaţa călugăriţei este rezultat prin deplasare. Astfel, indivizii se fac remarcaţi de 
congeneri, provocând declanşarea anumitor comportamente cu valoare de răspuns 
specific pentru fiecare tip de stimul vizual extern. 

Evident, suportul anatomic pe care se bazează întregul comportament al 
vieţii călugăriţei este sistemul nervos. 

Cercetările lui Roeder (1963) au furnizat date concordante cu privire la 
existenţa unor sisteme endogene autoactivante (neuroni endogeni activi), 
responsabile de mişcările implicate în acuplare şi locomoţie. Sistemul nervos de la 
Mantis este caracterizat de particularitatea centrilor de comandă care se pot inhiba 
unii pe alţii, ceea ce fereşte insecta de incapacitatea decizională în cadrul unor 
situaţii de acest fel. Utilitatea conexiunilor inhibitorii între celulele nervoase din 
cadrul sistemului nervos de la Mantis a fost demonstrată în aceste lucrări ale lui 
Roeder. 

În figura 1 este reprezentată grafic organizarea sistemului nervos la Mantis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

Comportamentul la Mantis este organizat din perspectiva următoarelor 
aspecte: teritorialitatea, comportamentul de prădare, deplasarea, comportamentul 
mimetic dinamic, curăţarea şi odihna, reproducerea. 

Fig.1 
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COMPORTAMENTUL DE REPRODUCERE 

Ca orice formă de viaţă şi călugăriţa dispune de un bagaj etologic absolut 
necesar realizării scopului suprem al fiecărui individ: reproducerea speciei. În acest 
scop, strategia reproductivă a călugăriţei este de tip r, o caracteristică practic 
generală a insectelor. Prolificitatea unei femele, comparativ cu alte specii, se 
găseşte undeva spre media acesteia. Astfel, o asemenea femelă poate confecţiona 3 
– 4 ooteci, fiecare putând avea până la 300 – 400 de ouă.  

Realizarea fecundaţiei presupune maturizarea sexuală. Maximul activităţii 
sexuale se realizează în perioada august – septembrie. În această perioadă se pot 
remarca frecvent zborurile masculilor în căutare de femele. Stimulul – cheie 
principal ce determină realizarea copulării este de natură optică, vizuală. Masculul 
va remarca imediat o femelă care se ”plimbă” în vecinătatea sa.  

Am urmărit de zeci de ori comportamentul acesta în condiţii de laborator, 
însă am încercat să surprindem caracteristicile sale cât mai fidel cu putinţă, aşa 
cum se întâmplă în mediul lor natural de viaţă. Secvenţele reproducerii le-am 
aşezat în succesiunea lor temporală, constituindu-se în seria de fotografii Fig. 2 – 
Fig. 12.  

Important este ca cei doi indivizi să ajungă la distanţa de la care să se poată 
realiza un contact optim eficient, ceea ce se realizează în Figura 2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
             Fig. 2. 

 
Astfel, masculul şi femela se găsesc la o distanţă de 25 de cm, optimă 

pentru realizarea contactului vizual. Importante în acest moment devin mişcările 
femelei care, în după-amiezile de vară şi toamnă, tocmai pentru a putea fi 
remarcate de către masculi, fac dese schimbări ale poziţiei, deplasându-se la vedere 
pentru masculii concurenţi. Odată ce femela s-a mişcat, chiar şi foarte puţin doar, 
masculul o prinde în câmpul vizual, în acest moment el parcă uită de orice altă 
ocupaţie. În laborator, masculul aflat în această poziţie poate fi împins, chiar tras 
de pe suport, fără însă ca poziţia corpului să se schimbe, el fiind parcă fascinat de 
poziţia femelei.  

F2 redă contactul vizual stabilit între mascul şi femelă, în momentul în care 
masculul recunoaşte femela ca obiect al copulării. Din acest moment, mişcările 
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masculului se realizează perfect sincron cu cele ale femelei, astfel încât masculul 
să fie practic invizibil pentru femelă. Prin aceasta se poate reduce aproape de zero 
posibilitatea ca masculul să fie văzut de către femelă şi să fie considerat o posibilă 
pradă. Au existat situaţii în laborator în care, femela s-a întors cu capul frontal spre 
mascul, acesta fiind mai puţin prevăzător. O dată mişcarea remarcată de către 
mascul, acesta efectiv s-a desprins de pe suport, depărtându-se apoi cu cea mai 
mare viteză, iar alteori a împietrit, putând urmări mişcările femelei zeci de minute 
în şir, fără a mişca chiar din antene. Remarcăm că acest tip de comportament 
condiţionează capacitatea masculului de a fecunda un număr cât mai mare de 
femele şi de a-şi transmite cât mai eficient informaţia genetică la un număr cât mai 
mare de descendenţi, realizându-se astfel o selecţie sexuală.  

Un mascul poate realiza în viaţa sa de adult un număr de 8 – 10 copulări, 
după care degenerează şi moare, epuizându-şi rezervele seminale. Fotografiile din 
figurile 3 şi 4 surprind două asemenea secvenţe de apropiere, în care se poate 
remarca faptul că taxia masculului este orientată de deplasarea abdomenului 
femelei, iar apropierea de aceasta se face într-un unghi cât mai închis câmpului 
vizual al femelei. 

 

                            Fig. 3.            Fig. 4. 

 
Semnificativă este şi secvenţa următoare, corespunzătoare fotografiei din 

figura 5, în care se observă saltul final al masculului, care se face cu viteza cu care 
este realizată şi secvenţa de prădare cu ajutorul perechii P1 a picioarelor prehensile, 
aproximativ câteva zecimi de secundă. Este urmărită prinderea cât mai puternică de 
abdomenul femelei, moment trăit paroxistic, prin deschiderea aripilor.  

 
 
 
 
 
 
 

Fig.5 
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În cazul observat, femela a reacţionat foarte pasiv la acţiunea masculului, 
fără vreo intenţie cât de mică de apărare, ceea ce ne duce la concluzia că 
supravieţuirea masculului în timpul ritualului de reproducere depinde de 
capacitatea lui de reacţie tocmai în acest moment esenţial.  

În laborator, femelele erau stresate ca urmare a suprapopulării şi nu 
acceptau asemenea salturi, mai ales şi datorită faptului că acestea nu erau realizate 
cu eficienţa din natură. Când am redus însă numărul femelelor crescute în acelaşi 
loc aceste cazuri nu le-am mai observat. Avem convingerea, după cele observate, 
că suprapopularea este singura cauză ce determină spectaculoasele cazuri de 
canibalism la mantidele crescute în condiţii de prizonierat. 

După realizarea saltului şi prinderea de spatele femelei, este urmărită o altă 
sarcină: dispunerea masculului cu capul spre partea din faţă a femelei, în scopul 
realizării astfel a copulării dorite. Pentru aceasta, masculul realizează mişcări pe 
spatele femelei, constând din dispuneri succesive ale acesteia, când în poziţie 
corectă, adică în acelaşi sens cu femela, când invers, cu capul spre partea 
posterioară a abdomenului femelei. El se poate găsi astfel în poziţie greşită pentru 
copulare, caz ilustrat în figura 6. Ceea ce îi spune masculului că a obţinut poziţia 
corectă este contactul antenei acestuia cu pronotul femelei, ale cărui proeminenţe 
laterale sunt subţiri şi formate din mici rugozităţi, care sunt căutate insistent de 
către antenele masculului în timpul acestor mişcări realizate de către mascul pe 
spatele femelei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 6. 

 
Femela nu are nici un fel de răspuns la aceste agresări din partea 

masculului. Am avut un caz la o femelă crescută în laborator şi abordată simultan 
de către doi masculi, fiecare dintre cei doi căutând poziţia optimă pentru copulare, 
în tot acest timp femela stând practic impasibilă, contrastând flagrant atitudinea ei 
cu ”lupta” ce se desfăşura pe spatele ei, ca şi când ar fi aşteptat în linişte să vadă 
cine este câştigătorul, indiferent care ar fi fost acesta. După obţinerea poziţiei 
optime pentru copulare, masculul încetează însă orice mişcare, prinzându-se doar 
strâns de spatele femelei, cu picioarele P1 care se pot agăţa de protorace, de baza 
aripilor sau chiar de coxele alungite ale femelei. Prinderea este atât de puternică, 
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astfel că cei doi nu pot fi despărţiţi numai dacă se prinde în acelaşi moment şi 
femela o dată cu masculul. Toţi masculii care procedează în acest fel reduc la 
minimum posibilitatea de a fi devoraţi; probabil că acest ritual are chiar această 
funcţie, de scădere a probabilităţii apariţiei canibalismului.  

Începând cu figura 7 şi până la figura 12, putem observa că masculul a 
obţinut poziţia optimă pentru realizarea împerecherii şi singurele sale mişcări de 
acum înainte vor fi doar nişte tremurături foarte rapide, în timpul cărora el strânge 
de mai multe ori picioarele P1 în jurul punctelor de fixare de corpul femelei, 
acestea fiind singurele semne de exaltare pentru mascul în timpul copulării efective, 
femela, în tot acest timp, pare total indiferentă.  

 Fig. 7. Fig. 8 

                                      
                         

Fig. 9.      Fig. 10. 

 
La câteva minute după obţinerea poziţiei optime, se produce mişcarea de 

copulare ilustrată în figura 11.  
 
 
 
 
 
 

Fig.11 



Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, vol XIII, pp. 1-10 
.   

 

7 

 

În acest moment, masculul se deplasează puţin înapoi, pe spatele femelei, 
astfel că piesele sale genitale să ajungă la nivelul celor ale femelei şi se produce o 
mişcare de frângere la nivelul articulaţiei protoracelui cu mezotoracele masculului, 
în scopul coborârii  genitaliilor. Apoi, în acest moment, este dată comanda centrală 
transmisă prin lanţul ganglionar ventral spre ultimii ganglioni abdominali ce vor 
coordona o înconvoiere a capătului posterior al abdomenului. Cercii masculului vin 
în contact cu cei ai femelei, piesele genitale ale acestuia pătrunzând între cele două 
plăci subgenitale ale femelei şi aedeagusul realizează penetrarea. 

Contactul între piesele genitale ale celor doi parteneri este, de asemenea, 
foarte puternic, desprinderea cu forţa ducând la o alungire puternică a abdomenelor 
celor doi, în special al masculului, care mult mai subţire şi practic gol în interior. 
Toate prăzile efectuate de către masculi au ca scop principal nu supravieţuirea sa 
ca individ ci realizarea şi desfăşurarea cu randament maxim a spermatogenezei. 

După copulare, corpul masculului redevine paralel cu cel al femelei. 
Timpul de copulare este de 2 – 3 ore în natură, dar în laborator acesta se poate 
extinde mult mai mult, până la 12 – 14  ore în unele cazuri. 

Comportarea ulterioară a femelei este absolut normală. Ea începe din nou 
să se deplaseze (în tot timpul acestor mişcări executate pe suprafaţa femelei, 
aceasta rămâne nemişcată, ca şi când ar şti ce se întâmplă şi ar aştepta până 
copularea se produce), cu masculul în spatele ei, căutând o poziţie optimă pentru 
repaus, curăţare şi, în acest timp, pentru pândă. 

În figura 12 se observă un asemenea moment în care îşi curăţă un P2, 
absolut impasibilă.  

 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
                      Fig. 12. 

 
În condiţii de laborator am avut însă şi cazuri de confruntări între femele, 

care fiecare aveau câte un mascul copulator în spate  şi, cu toate acestea, 
confruntarea a decurs în mod obişnuit, cu loviturile specifice cu P1 şi producerea 
foşnetului caracteristic prin ştergerea abdomenului din partea interioară a aripilor 
posterioare, masculii din spate observând cu atenţie mişcările perechii celeilalte. Şi 
în cazul unor capturi ale femelei, masculul se uită cu interes la modul în care 
femela pe care o copula îşi devora prada tocmai prinsă.  
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La sfârşitul copulării, masculul, cu o mişcare bruscă, sare de pe spatele 
femelei şi fuge foarte rapid, îndepărtându–se suficient de aceasta pentru a evita 
posibilitatea de a fi prins şi devorat în acest moment.  

 
CANIBALISMUL  

Canibalismul este principalul motiv pentru care călugăriţa este atât de 
cunoscută, bineînţeles şi ca interpretare antropomorfică foarte incitantă de dezbătut 
ca subiect. Dar noi credem că este vorba de un pur artefact ca  multe altele care se 
întâmplă în condiţiile de laborator în care cea mai importantă schimbare faţă de  
mediul de viaţă este densitatea indivizilor. Astfel, cu cât sunt mai mulţi indivizi în 
acelaşi spaţiu limitat, cu atât cazurile de canibalism sunt mai numeroase. În 
sprijinul acestei concluzii aducem două dovezi din care una se referă la observarea 
călugăriţelor într-un spaţiu limitat, iar, cealaltă este succesiune de fotografii ce 
imortalizează totalitatea secvenţelor de reproducere, aşa cum se produc acestea în 
mediul lor natural de viaţă. 

În primii doi ani, când am efectuat observaţii pe călugăriţele crescute în 
laborator, deşi le-am asigurat un mediu foarte apropiat de cel natural, au existat 
cazuri numeroase de canibalism, având însă în acelaşi loc un număr de peste cinci 
femele şi masculi dublu la număr. În final, rămâneau trei-patru femele ce coexistau 
paşnic, în acest caz nemaifiind pierderi nici din partea masculilor, însă numărul 
acestora era serios diminuat aproape egal cu cel al femelelor. Canibalismul a apărut 
ca urmare a densităţii crescute a indivizilor în acel spaţiu neputând coexista mai 
mult de trei, patru femele.       

S-a realizat astfel o autoreglare populaţională, pentru asigurarea distanţei 
neutre absolut necesare între indivizi. La limita teritoriilor femelelor apar conflicte 
spectaculoase atunci când ambii indivizi se recunosc între ei. Aceste manifestări au 
drept scop păstrarea distanţelor relativ egale între femele şi a teritoriului de hrănire. 
Într-un spaţiu limitat, unde femela care îşi recunoaşte inferioritatea este nevoită să 
se retragă, este pusă în imposibilitatea de a se îndepărta la o distanţă care să îi 
asigure securitatea, ceea ce se poate solda cu atac din partea învingătoarei şi cu 
devorarea femelei învinse. Am surprins un moment în care o femelă s-a deplasat 15 
centimetri către altă femelă care, deşi a văzut-o, nu a fugit şi asta i-a adus sfârşitul, 
deşi avea abdomenul plin cu ouă, prima femelă a prins-o şi a devorat-o în 
întregime, inclusiv abdomenul şi ouăle. Am surprins, de asemenea, cazuri în care 
masculii erau prinşi şi devoraţi ca hrană, fără  ca aceştia să poată realiza copulaţia, 
precum şi masculi care o realizau, dar erau devoraţi în mod clasic în timpul actului 
copulator. 

În cel de al treilea an în acelaşi spaţiu am crescut doar trei femele şi cinci 
masculi. Am aşteptat să apară cazurile de canibalism atât între femele cât şi faţă de 
masculi. Totuşi nu a existat nici un caz deşi au fost perioade în care călugăriţele nu 
aveau hrană din belşug şi se puteau ataca. Ele au ocupat poziţii la distanţe 
suficiente una faţă de cealaltă pentru a nu intra în conflict pentru teritoriu aşa cum 
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se petrecuse de obicei în anii anteriori. De asemenea toate copulările care au urmat 
au decurs foarte anormal faţă de anii anteriori, neexistând nici un caz de canibalism 
în rândul masculilor. Ei totuşi au murit, însă din cauze pur fiziologice, datorită 
senescenţei, îndeplinindu-şi cele opt, zece populări pe care le realizează de obicei 
un mascul, realizându-şi astfel funcţia faţă de specie. 

Cealaltă dovadă prezintă comportamentul interesant al masculului prin care 
acesta îşi pune în abilitate capacităţile native individuale prin care se realizează 
acuplarea şi, în final, copularea. În mediul natural al insectei am remarcat că nu se 
produce captura masculului, femela stând foarte liniştită, ca şi când nimic nu s-ar fi 
întâmplat, văzându-şi de problemele curente, respectiv comportamentul de curăţare 
şi de hrănire nepărând să fie stresată de masculul care realiza comportamentul de 
împerechere. A existat şi un caz când, de data aceasta în laborator, doi masculi au 
realizat acelaşi comportament de împerechere pe spatele unei singure femele, 
luptându-se între ei pentru obţinerea copulării, femela nepărând să fie stresată de 
manifestarea masculilor în nici un fel, continuând să îi plimbe pe combatanţii care 
îşi tot schimbau poziţia mişcându-se pe spatele femelei.   

 
CONCLUZII  

În urma observaţiilor etologice realizate asupra comportamentului 
călugăriţei atât în mediul său natural cât şi în laborator, urmărind în special 
secvenţele comportamentale legate de reproducere, am elaborat următoarele 
concluzii referitoare la problemele urmărite: 

� În laborator canibalismul apare la călugăriţă în cazul în care 
densitatea indivizilor depăşeşte o anumită limită suportabilă pentru 
un anumit spaţiu de creştere. 

� Dacă numărul indivizilor nu depăşeşte această limită astfel ca 
fiecare femelă să îşi poată stabili propriu său teritoriu de hrănire şi 
fără,a se ajunge la dispute teritoriale ce pot duce la canibalism, 
probabilitatea de apariţie a acestuia în laborator se reduce la 
minimum. 

� În urma fotografierii secvenţelor comportamentale ce se succed în 
timpul desfăşurării comportamentului de reproducere în mediul de 
viaţă al insectei, unde densitatea indivizilor se reglează în mod 
natural pe o anumită suprafaţă de teren în care vieţuieşte o 
populaţie de Mantis religiosa, probabilitatea de apariţie a 
canibalismului este nulă. Canibalismul în sine rămâne însă o 
problemă discutabilă fiind necesare analize mai fine şi din alte 
puncte de vedere. 
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