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Abstrakt

Předložená  diplomová  práce  navazuje  na  mou  bakalářskou  práci,  která  se  zabývala

mimetickými jevy v přírodě.

V úvodní části  práce jsou položeny hypotézy,  zda jsou strašilky vhodnou didaktickou

skupinou využitelnou ve výuce biologie a  ekologie,  zda existují  snadno chovatelné druhy

strašilek,  které  by  bylo  možné  doporučit  do školních  insektárií  a  zda  se  školní  učebnice

pro základní  a střední  školy tématem mimetismu a chovem strašilek vůbec zabývají.  Tyto

hypotézy jsou vyvráceny či potvrzeny na konci práce.

Další  část  práce  vychází  z  podrobného  studia  mnoha  druhů  řádu  strašilek,  kde  jsou

jednotlivé druhy popsány a podrobně rozebrány. 

Další část práce se zabývá chovem několika málo druhů tohoto řádu, možností zřízení

chovu ve školním prostředí s radami a zkušenostmi z praxe, jakým způsobem lze insektárium

a samotný chov zařídit  a zda mohou být  obecně strašilky použity jako vhodná didaktická

skupina ve výuce biologie a ekologie. 

Na tuto část navazují konkrétní náměty na pozorování a pokusy ve škole, je tedy brán

ohled na didaktické využití především pro pedagogy základních a středních škol. Obě výše

uvedené  části  práce  jsou  pro  přehlednost  doplněny  vhodně  zařazenými  obrázky  a

fotografiemi, některými zdokumentovanými i z vlastního chovu.

Závěrečná část práce je věnována analýze učebnic pro základní a střední školy z hlediska

výskytu mimetismu a řádu strašilek, což může být pro přehled použito pedagogy základních a

středních škol, kteří se výukou biologie zabývají.

Tato práce je psána tak, aby se mohla stát i eventuální příručkou pro pedagogy, kteří se

ve výuce chovem některého z řádu strašilek chtějí věnovat či začínajícím chovatelům.



Abstract

The  thesis  presented  is  a  continuation  of  my  bachelor  thesis  which  engaged

in the mimetic in nature.

In  the  introductory  part  there  are  hypothesis  whether  Phasmatodea  are  appropriate

didactic group that could be used in the biology and ecology classes, whether there are some

easily  bred  species  of  Phasmatodea,  which  could  be  possibly  recommended  to  scholar

insectariums  and whether  school  textbooks  for  elementary and  high schools  engage  with

breeding Phasmatodea and the topic of mimetic. These hypotheses are refuted or confirmed

at the end of the thesis.

The next part origins from detailed study of many species of Phasmatodea where there are

specific species described with detailed information.

The next part  of the thesis  is  about breeding few kinds of this  sort,  the opportunities

of beginning the breeding in school environment with advices from real practice, in which

way it  is  possible  to  manage the insectarium and the breeding and whether  Phasmatodea

in general can be used as appropriate didactic group in biology and ecology classes.

The following part is full of specific motifs of observing and tests in school, thus the

didactic  use  is  regarded  especially  for  teachers  of  elementary  and  high  schools.  Both

aforementioned parts  of  the  thesis  are  accompanied  by pictures  and photographs  – some

of which are from my own breeding.

The final part of the thesis is dedicated to the analysis of textbooks for elementary and

high schools regarding the occurrence of mimetic and the order of Phasmatodea which can be

used as an overview for elementary and high school teachers who teach biology.

This  thesis  was  written  so  that  it  could  stand as  a  handbook for  teachers  who want

to dedicate  their  classes  to  breeding some of the orders  of  Phasmatodea or  for  beginning

breeders. 
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1 Úvod 

Téma předkládané diplomové práce nepřímo navazuje na moji bakalářskou práci, která se

obecně zabývala  mimetickými  jevy vyskytujícími  se  v přírodě.  Tyto  jevy,  které  jsou  také

někdy označovány termínem mimikry,  mimetismus nebo mimeze,  vyjadřují  cílenou vnější

podobnost  jinak  zcela  nepříbuzných  organismů.  Cílem  této  obranné,  ale  v některých

případech též útočné,  strategie  je pak především ochrana před vnějším nebezpečím, popř.

snadnější přístup k potravě nebo získání partnera opačného pohlaví. Jde o adaptační vývojové

proměny povrchu těla, které lze v zásadě dělit na krycí, jinak také kryptické, které mimetické

jedince činí nenápadnými a na sémantické, které naopak tyto jedince od okolního prostředí

velmi výrazně odlišují. 

Výskyt mimetického chování můžeme pozorovat nejen u exotických živočichů, jejichž

představitelem může být například všem známý chameleon, ale i u některých zvířat a rostlin

dostupných v českém teritoriu.  A mezi tyto fascinující druhy lze zařadit i strašilky, kterými se

zabývá předkládaná diplomová práce. Řád strašilek je považován za jednu z nejzajímavějších

a  nejstarobylejších  skupin  hmyzu,  a  to  zejména  pro  vnější  vzhled,  jímž  strašilky  téměř

dokonale napodobují  různé části  rostlin, jako jsou větvičky, trny či listy.  Strašilky při  své

strategii  přežití  vsadili  vše  na  pasivní  obranu  před  predátory,  a  to  jak  již  zmíněným

maskováním, tak i tanatózou, kterou používají v případě odhalení. Nicméně rozšíření řádu

strašilek a doba, po kterou obývají planetu zemi, svědčí o tom, že jde o strategii nesmírně

úspěšnou.  Strašilky dokázaly za  miliony let  evoluce  dosáhnout  jedné  z  nejlepších  úrovní

maskování v celé živočišné říši. 

Latinský  název  Phasmatodea  nebo  Phasmida  pochází  z  řeckého  slova  phasma,  což

v překladu  znamená  duch  nebo  přízrak.  V češtině  byl  právě  pro  tento  řád  zvolen  název

strašilky.

Ačkoli to nemusí být na první pohled patrné, chov strašilek v českém prostředí již má

určitou tradici, a to nejen mezi odbornou veřejností, ale i u běžných chovatelů. V dnešní době

existuje  řada  zdrojů,  kde  je  možné  o  chovu  těchto  pozoruhodných  tvorů  získat  mnoho

užitečných  informací.  Zároveň  lze  najít  dostatek  chovatelů,  kteří  strašilky  chovají.

Za vysvětlením tohoto faktu s největší  pravděpodobností  stojí poměrná nenáročnost chovu

strašilek, zejména co se týče vybavení pro chov, nároků na prostor nebo vložených financí.

Kromě dalších tuto skutečnost ověřuje i tato práce. 
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V kapitole hypotézy, která následuje bezprostředně za úvodem, byly stanoveny takové

hypotézy, jejichž zkoumání a vyhodnocení přiblíží život a chov strašilek čtenářům této práce.

Zároveň vyvrácení nebo potvrzení uvedených hypotéz může zodpovědět otázky z hlediska

možného studijně chovatelského použití.

Za  hypotézami  je  umístěna  charakteristika  řádu  strašilek,  kde  je  možné  seznámit  se

s jednotlivými částmi těla strašilek a podrobným rozdělením tohoto řádu do podřádů, čeledí a

podčeledí. Informace jsou podrobně shromážděny a druhy systematicky a přehledně seřazeny.

Následující část již předkládá poznatky o chovech konkrétně zvolených druhů strašilek,

tedy pakobylky indické, pakobylky rohaté a strašilky australské. Jedná se jak o zkušenosti

získané pozorováním vlastního chovu realizovaného pro účely předkládané diplomové práce,

tak  i  o  zkušenosti  předané jinými  chovateli.  V této části  práce  jsou také  uváděny rozdíly

v náročnosti chovu jednotlivých výše zmíněných druhů a dále jsou zde popsány i prostředky

potřebné k realizaci vlastního insektária, které by mělo sloužit pro didaktické účely,  a to i

s přihlédnutím k finanční náročnosti.  V této kapitole jsou pro znázornění přiloženy vlastní

fotografie z průběhu chovu.

V nadcházející  kapitole  jsou  nastíněny  možnosti  a  konkrétní  náměty  na  pozorování

strašilek i případné pokusy, které by bylo možno realizovat ve školním prostředí. U většiny

námětů je uvedena obtížnost jednotlivých úkonů i cílová věková skupina žáků. Součástí této

kapitoly je i případná metodika určená zájemcům z řad pedagogů. 

Většina výše uvedených částí práce obsahuje jak vlastní fotodokumentaci, tak i fotografie

získané z níže uvedených internetových zdrojů.

Poslední  část  práce  analyzuje  aktuálně  dostupné  učebnice  biologie  a  přírodopisu

pro základní a střední školy, a to právě z hlediska výskytu příkladů mimetismu v přírodě a

zmínek týkajících se druhu strašilek.

V závěrečné části práce jsou pak shrnuty a vyhodnoceny hypotézy, které byly položeny

v jejím úvodu. 
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2 Hypotézy

Stanovila jsem tři hypotézy, kterými se v práci budu zabývat, na konci práce je potvrdím

či vyvrátím.

2.1 První hypotéza

Strašilky jsou vhodnou didaktickou skupinou využitelnou ve výuce biologie a ekologie.  

2.2 Druhá hypotéza

Existují  nějaké  snadno  chovatelné  druhy  strašilek,  které  by  bylo  možné  doporučit

pro chov ve školních insektárií.   

2.3 Třetí hypotéza

Více než polovina sledovaných školních učebnic pro základní a střední školy se tématem

mimetismu a chovem strašilek nijak nezabývá.

3 Charakteristika řádu strašilek (Phasmida)

V nynější systematice je řád Phasmida, též jinak Phasmodea, Phasmoptera, Cheleutoptera

či Gressoria, neboli česky strašilky, zahrnut do kategorie orthopteroidního hmyzu. Jedná se

o takový řád,  pro  který  je  charakteristická  proměna  nedokonalá  (hemimetabolie),  u  které

neprochází  hmyz stádiem kukly jako u proměny dokonalé,  ale  pouze stádii  vajíčka,  larvy

(nymfy), které dorůstají v imago po mnohočetném svlékání a na závěr se stávají dospělými

jedinci.  Mezi  tuto  kategorii  hmyzu  patří  také  sarančata  (Caelifera),  kobylky  (Ensifera),

cvrčkovci (Grylloblattodea), škvoři (Dermaptera) a hryzenky (Dipoglossata), švábi (Blattaria),

kudlanky (Mantodea), termiti (Isoptera), drobněnky (Zoratoptera) a snovatky (Embioptera),

(Baker 2007).
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4 Anatomie a morfologie

Phasmida (strašilky) tvoří velmi výraznou skupinu hmyzu. Jednotlivé typy se liší velikostí

i tvarem. Většina z nich přesahuje délku 5 cm. Tvarově existují tři hlavní typy: 

První  z  nich  má  velmi  úzký  hůlkovitý  nebo  větévkovitý  tvar.  Tento  typ  je  štíhlý,

dlouhonohý a je obecně označován jako tzv. pakobylky.

Druhý typ je kratší, robustnější, při čemž tělo je pokryto dobře viditelnými trny. Tento typ

je i obecně označován jako strašilky.

Třetí typ je velmi odlišný, připomínající jak zbarvením, tak i skladbou křídel list. Tento

typ je neobyčejně mimetický a je obecně označován jako lupenitky. Je zajímavé, že toto české

označení  se  kryje  s taxonomickým, to  znamená,  že  označuje  přesně  danou  podčeleď

Phylliinae patřící do čeledi  Phylliidae (Dmitrijev 1987).

Pro celý řád strašilek je typické hnědé, okrové či zelené pigmentové zbarvení. Celý tento

řád  se  vyznačuje  neobyčejným fytomimetismem.  To  znamená,  že  jednotlivé  druhy svým

tvarem, zbarvením a chováním mimetisují rozmanité části rostlin, a to tak, že i největší druhy

ve svém prostředí, tj. v trnitých křovinách, jsou obtížně viditelné. Všechny druhy se téměř

nepohybují,  jejich  případné  pohyby jsou velmi  pomalé,  při  nejmenším nebezpečí  ustrnou

v nehybném postoji, čímž se výsledek napodobení ještě zvýší (Macek 2001). 

4.1 Vysvětlivky ke stavbě těla pakobylky indické - Carausius 
morosus

Tělo je rozděleno na hlavu (s tykadly), hruď, zadeček a končetiny. Jednotlivé části těla

detailněji popisují níže uvedené obrázky (Obrázek 1), (Obrázek 2) s popisky na str. 5.
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A  -  přední  kyčle  (coxa  anterior),  B  -  proeusternum,  C  -  prosternellum,  D  -

mesoeusternum,  E  -  střední  kyčle,  F  -  mesosternellum,  G  -  mesopoststernellum,  H  -

metaeusternum,  I  -  metasternellum,  J  -  zadní  kyčle,  K  -  metapoststernellum,  L  -

metathorakální epimeron, M - trochantin třetího páru noh, N - metathorakální episternum, O -

mesothorakální epimeron, P - trochantin středního páru noh, Q - mesothorakální episternum,

R - prothorakální epimeron, S - ptothorakální episternum, T - trochantin předního páru noh, U

- cervikální sklerit (Chopard 1949)
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Obrázek 1: Stavba těla strašilky

Obrázek 2:
Znázornění stavby

hlavy a těla strašilky



4.1.1 Hlava

Hlava je poměrně malá, více méně prognatní (tzn. ústní ústrojí směřuje rovně dopředu).

Čelní šev je zřetelný, zato epikraniální šev (tzn. šev na hlavě, který rozděluje hlavu na dva

frontální švy) je nezřetelný. Svrchní pysk je na konci hluboce vykrojen. Klypeus (čelní štítek)

je od přední části čela velmi zřetelně oddělen. Spodní pysk má zřetelně oddělené mentum

(,,bradu“) a submentum (,,podbradek“) (Obrázek 3), (Obrázek 4).

Obrázek 3: Přední část těla strašilky s hlavou Obrázek 4:  Stavba hlavy strašilky

     

4.1.2 Tykadla

Tykadla mají různou podobu, někdy jsou

zcela  krátká,  a  to  zpravidla  jen  v  jednom

z pohlaví, jindy delší. Někdy jsou však i velmi

dlouhá  a  tenká  jako  např.  u  podčeledi

Necrosciinae,  kde  i  oddělení  jednotlivých

článků  je  nezřetelné  (např. u  druhu  Sosibia

parvipennis) (Obrázek 5). Prvý článek je vždy

veliký a někdy je i  na vnitřní straně opatřen

trnitým  výrůstkem.  Ústní  orgány  jsou

kousacího  typu  a  značně  se  podobají  těm,

které lze vidět u rovnokřídlého hmyzu. Zvláště mandibuly (spodní čelisti) jsou silně vyvinuty

a  vnitřní  sanice  maxil  (horní  čelisti)  je  na  vnitřní  straně  ozubena.  Čelistní  makadla  jsou

pětičlenná a pysková makadla tříčlenná.
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Obrázek 5: Nápadná délka tykadel u druhu
Sosibia parvipennis



4.1.3 Hruď

Hruď  se  skládá  ze  tří  hrudních  (thorakálních)  článků,  které  se  nazývají  prothorax,

mesothorax a metathorax. Pro hruď je typický vzájemný poměr těchto tří článků.

Prothorax je velmi krátký.  Mesothorax,  jehož rozsah a tvar je rozdílný podle čeledí a

rodů, je vždy nejdelší. Metathorax se odlišuje tím, že splývá s prvním článkem zadečku a tím

tvoří středový neboli mediální článek. 

První  thorakální  článek má malou tergální  část,  která  netvoří  štít,  jak lze  vidět  např.

u skupiny Orthoptera.  Jedná se  o  silně  sklerotizovanou destičku  na  hřbetní  straně  tělních

článků. Skládá se ze čtyř boků nebo může být i příčná a bývá vyznačena křížovitým vtiskem.

Na předních rozích pronota, tzn. hřbetní části prvního hrudního článku, jsou zpravidla dvě

dírky, kterými vycházejí výměšky specifických žláz. Prosternum je ploché, krátké, pohyblivé

a zřetelně je odděleno švem na sternum a sternellum. 

Povrch všech tří segmentů je velmi podobný (Obenberger 1952). 

4.1.4 Končetiny

Všechny tři  páry končetin  jsou podobně vyvinuty.  Charakteristické jsou nohy kráčivé

nebo šplhavé, a to i u těch několika málo forem, které mají zadní stehna výjimečně nápadně

silná. Celkově jsou však končetiny velmi štíhlé a dlouhé, na stehnech a holeních jsou typická

žebra,  která  jsou  často  zvláštním  způsobem  vyznačena  trny,  zuby  nebo  i  zploštělými

lalůčkovitými výrůstky. 

Přední nohy mají na vnitřní straně na bázi výkroj, jehož funkcí je to, aby nohy, které jsou

dopředu natažené, se mohly snadno a těsně přiložit k hlavě a tvořily neznatelné pokračování

linie těla – v nehybném postoji takto živočich dosahuje dokonalého mimetismu. 

Střední a zadní holeně mají velmi podstatný znak, který spočívá v úpravě konečné části

spodního  středového  žebírka.  To  buď  prochází  na  konec  beze  změny,  nebo  je  krátce

před koncem rozděleno  a  vzniká  tam trojúhlý  vtisk.  Podle  tohoto  znaku  se  dělí  strašilky

na dvě přirozené skupiny, na  Areolatae čili nadčeleď Pseudophasmatoidea a na Anareolatae

čili nadčeleď Lonchodidoidea. 

Chodidla se skládají z pěti článků, výjimku tvoří americká čeleď Timemidae, která má

chodidla složená jen ze tří článků.
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4.1.5 Křídla

Jen malé množství  druhů strašilek má vyvinutá křídla  (Obrázek 6).  Většina z nich je

bezkřídlá, a tím je jejich hůlkovitý tvar zřetelnější. 

U těch druhů strašilek, které mají křídla, je přední pár vždy mnohem kratší než křídla

zadní. Tento přední pár se nazývá obdobně jako

u  Orthopter krovky,  tegminy  (krytky)  nebo

elytry.

 Zadní  křídla  bývají  často  tak  dlouhá,  že

zakrývají zcela abdomen (zadeček). Tato zadní

křídla jsou specifická tím, že jsou rozdělena na

dvě  oddělené  arey  -  na  přední  areu,  která

zaujímá prostor, kudy probíhají žilky (subcosta,

radius,  sektor  radii,  media,  kubitus  a

postkubitus)  a  na  análně  axilární  areu,  který

tvoří vannus (vějíř). Tento vannus bývá pestře zbarven a přední area označena jako přední

pole,  bývá  podobně  zbarvena  a  má  často  i  mnohem  hustší  žilnatinu,  docela  podobnou

žilnatině a zbarvení krátkých krovek. Žilnatina jak krovek, tak spodních křídel, je jednoduchá

a podélná, a mezi análními a axilárními větvemi jsou jen jednoduché rozšířené příčné žilky.

Vannus je při zavřených křídlech zcela skryt pod přední areou (Zajíček 2001 – 2013).

4.1.6 Zadeček

Zadeček  je  válcovitý  a  dlouhý  útvar,  na  břišní  straně  trochu  zploštělý.  Bývá  někdy

neobyčejně úzký, štíhlý a hůlkovitý. S mediálním článkem má u samců, kteří jsou u tohoto

řádu  většinou  velmi  vzácní  (a  u některých  druhů  nejsou  dosud  známi  vůbec,  takže  se

předpokládá, že se rozmnožují parthenogeneticky), celkem deset článků. U obou pohlaví je

shora patrno deset tergitů (destiček tělního článku hmyzu). Svrchní drobná anální valva se

vytváří jako zbytek tergitu dvanáctého článku, při čemž se předpokládá, že celý jedenáctý

článek se ztratil během embryonálního vývoje. Sternitů (sklerotizovaných destiček na břišní

straně  tělních  článků hmyzu)  mají  samci  osm,  samice  sedm.  První  článek ve  skutečnosti

splývá se zadohrudí, je poslední samčí viditelný sternit. Za subgenitální ploškou (zadečkový

výběžek) u obou pohlaví je dobře vyvinut desátý (skutečný) sternit, který však splývá v jediný

sklerit se spodními análními valvami. Je to zvláštnost strašilek, které se tím velmi podstatně

odlišují od rovnokřídlých a také od skupin Blattodea a Mantodea. 

Uspořádání zakončení zadečku u obou pohlaví strašilek je velmi odlišné. Samečkové mají

desátý  tergit  zduřelý,  na konci  vykrojený  a  rozdělený,  při  čemž  tyto  oddělené  okraje
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Obrázek 6: Nápadná křídla strašilky ďábelské



obklopující  i  zespodu  aspoň částečně  konec  zadečku,  jsou  často  velmi  u  sebe,  takže  lze

rozeznávat otevřený typ tohoto článku, což je znak, který v systematice hraje důležitou roli. 

Jestliže je desátý samčí sternit  úplný,  má zvláštní drápkovitý centrální  útvar,  který se

nazývá  subanální  vomer.  Výše  uvedenou

subgenitální plošku vytváří devátý sternit.

Konec  zadečku  samičky  je  od  samečka

velmi  rozdílný  u  sedmého  a  osmého  sternitu.

Na sedmém  sternitu  je  zde  vyvinuta  zvláštní

ploška,  která  se  označuje  jako  preoperkulární

orgán a  vlastní  rozsáhlá subgenitální  ploška je

výtvorem osmého sternitu. Někdy je tato ploška

velmi protáhlá a tvoří  jakýsi ochranný obal ze

spodní strany pro kladélko (Obrázek 7) a pak je

označována jako víčko (operculum). 

Cerky narůstají  na desátém článku zadečku, ale v podstatě patří  ještě k nevyvinutému

jedenáctému článku. Jsou vždycky nečleněné,  krátké,  hůlkovité nebo i zploštělé.  U samců

jsou  někdy  přeměněny  a  hrají  pak  důležitou  roli  při kopulaci.  Rozmnožovací  orgán  je

nesouměrný. Samci nemají vychlípitelný penis, mají jen silně sklerotizované blanité útvary,

které při kopulaci přilnou k samičímu pohlavnímu orgánu a do jejichž středu se pohlavním

otvorem  přenáší  sperma.  Tento  otvor  je  u  samičky  často  zespodu  překrytý  operkulem

(víčkem), (Obenberger 1952).

4.2 Stavba pokryvu těla a jeho funkce

Pokryv  těla  (integument),  který  zároveň  slouží  jako  vnější  kostra  a  opěrný  systém

pro svaly, se skládá z dvou hlavních vrstev. Spodní živá se nazývá epidermis či hypodermis a

jedná se o vlastní pokožku strašilky. Jí vylučovaná neživá svrchní vrstva se nazývá kutikula.

Epidermis (u hmyzu často nazývána hypodermis -  nachází se hluboko v těle) je tvořena

z jedné vrstvy a šestibokých buněk. U nymf jsou buňky pravidelného tvaru, sloupečkovité

nebo kónické, u imág jsou ploché a celá vrstva je tenká, složená z degenerovaných buněk.

Změny ve stavbě jsou zřetelné i během vývoje nymfy. Před svlékáním jsou buňky vysoké,

cylindrické, ostře ohraničené, v období mezi jednotlivými svlékáními strašilek jsou nezřetelné

a mají dlaždicový epitel. Ze spodní strany od cévního systému odděluje hypodermis tenká

bazální  membrána,  která  je  tvořena  spodními  výběžky  buněk.  Ze  svrchní  strany  buňky

hypodermis tvoří kutikulu. Kutikula není pouze na povrchu těla, ale vyplňuje i otvory trávící,

dýchací, pohlavní i žlázové soustavy a zasahuje tak hluboko do těla strašilky. 

9

Obrázek 7: Znázornění kladélka samičky



Je prostoupena velkým množstvím tenkých kanálků, kterými při procesu svlékání proudí

látky z buněk hypodermis  a vytvářejí  tak novou kutikulu.  Na 1 mm čtverečním jich jsou

statisíce. 

Kutikula se skládá ze tří vrstev a není živá, nemá tedy buněčnou strukturu. Je silná v řádu

desítek mikrometrů, přesná tloušťka je určena tím, na jakém místě povrchu těla strašilky se

nachází. Např. na povrchu dýchacího systému je velmi tenká, na povrchu těla strašilky naopak

silná, jen v místech ohybu, jako jsou klouby a na spojeních jednotlivých článků, je ztenčena,

aby umožňovala strašilce bezproblémový pohyb.

Jednotlivé vrstvy kutikuly jsou rozděleny na tzv. epikutikulu, exokutikulu a endokutikulu.

Vrstvy exokutikula a endokutikula jsou také nazývány společným označením prokutikula.

Epikutikula se nachází na nejsvrchnější části kutikuly a je bezbarvá. Má pouze několik

mikrometrů, a přesto je velmi odolná vůči působení vnějšího prostředí. Neobsahuje chitin, je

složena ze směsi vosků, parafinů, proteinů a fenolických látek. Přestože je velmi tenká, lze

na ní  rozlišit  další  čtyři  vrstvy,  a  to  cementovou vrstvu,  která  je  na  povrchu a  je  jemná,

houbovitá, tvořena proteiny prostoupenými různými látkami, které se nazývají cement. Ten je

tvořen sekretem kožních žlázek. Další vrstva je vosková a ta se nachází pod cementovou. Je

tvořena voskovými estery, vyššími alkoholy a tukovými látkami. Její funkce je pro strašilku

velmi  významná,  zamezuje  úbytku  vody odpařováním z  povrchu  těla  a  naopak  při  dešti

zamezuje  proniknutí  vody do  těla.  Ke  konci  života  strašilky  je  často  tato  její  schopnost

omezena a dochází k větším ztrátám vody, zejména v sušším prostředí. Strašilka se ji potom

snaží  tedy i  více  přijímat,  aby nedošlo  k  dehydrataci.  Vosková  vrstva  se  jinak  obnovuje

za účasti mnoha enzymů prostřednictvím složek z vrstvy pod ní, zvané kutikulínová nebo také

polyfenolová.  Kutikulínová vrstva je  tvořena proteinem zvaným kutikulin,  který je hlavní

složkou celé epikutikuly. Tato vrstva je velmi silná a elastická, proto velmi dobře odolává

mechanickému poškození. Sklerotinová vrstva se nachází v nejspodnější části epikutikuly a je

složena z vrstev lipidů a proteinů.

Pod epikutikulou se nachází exokutikula, která bývá také nazývána primární kutikula či

pigmentová vrstva. Ta je vrstevnatá, složena z chitinu, nejrůznějších bílkovin a pigmentů. Je

nesmírně tvrdá a právě ona určuje zbarvení kutikuly a tedy celé strašilky. Hlavní bílkovinou

exokutikuly je tvrdý sklerotin. Další pak resilin, který není sice tvrdý, ale je velmi pružný, a

proto hraje důležitou roli na pohyblivých částech těla strašilky, jako jsou klouby a spojovací

místa zadečkových článků. Velmi důležitou součástí exokutikuly je výše zmiňovaný chitin,

což je dusíkatý polysacharid se strukturou podobnou celulóze. 

Nejspodnější  a  nejsilnější  vrstvou kutikuly je  endokutikula.  Má podobné složení  jako

exokutikula, ale je velmi pružná a zajišťuje ohebnost těla strašilky. Je bezbarvá, vrstevnatá a

její hlavní složkou je opět chitin (Zajíček 2001 – 2013).
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5 Systém řazení a třídění řádu strašilek

Původní  členění  skupiny  zavedli  v letech  1906  -  1908  Brunner  von  Wattenwyl  a

Redtenbacher. To bylo opakovaně upravováno, ale v základu se příliš nezměnilo. 

S taxonomií a systematikou strašilek jsou spojeni entomologové Dohrn, Hebard, Karny,

Burmeister, de Haan, Chopard, Westwood a další (Kovařík 2000).

Strašilky jsou hmyz, který dosahuje zpravidla střední až velké velikosti, od několika cm

až po největší druh Phoboeticus kirbyi, který je dlouhý asi 30 cm.

Dosud bylo zjištěno,  že na světě se vyskytuje  asi  2500 druhů strašilek,  ale vzhledem

k tomu, že některé oblasti tropů ještě nebyly prozkoumány, bude jich daleko více (Bedford

2007).

Systém řazení řádu strašilek je založen na několika základních znacích.  Mezi typické a

hlavní  znaky  patří  areola  neboli  tzv.  ,,dvorec“  trojúhelníkového  tvaru,  který  se  nachází

na okrajové  části  druhého  a  třetího  páru  holení  (skupiny  Areolatae  –  moderní  zařazení

do skupiny Phylliidae a Phasmatidae), dále pak tří článkovaná chodidla (u nejprimitivnější

skupiny  Timeminae,  u  které  se  nevyskytuje  mimeze  ani  kryptismus)  a  častěji  až  pěti

článkovaná chodidla.  Zajímavým a netypickým znakem, na který je  potřeba upozornit,  je

značná velikost prvního článku na zadečku k vedlejším článkům na hrudi a zadečku. Velikost

prvního abdominálního článku (břišní článek) se používá jako jeden ze znaků při určování

rodů a druhů, má ale hlavně význam při přizpůsobování k podkladu, na kterém strašilky žijí.

Mezi další důležité znaky pro určování patří počet a rozmístění trnů na těle a nohou, znaky

na křídlech a hlavě, vzhled vajíček a zevních rozmnožovacích orgánů, hlavně u samců.

Na  základním  zařazení  strašilek  do  systému  (myšleno  od  říše  po  řád)  se  většina

entomologů shodne. Strašilky se řadí do říše živočichů (Animalia), podříše mnohobuněčných

(Metazoa), do kmenu členovců (Anthropoda), podkmene vzdušnicovitých (Tracheata), natřídy

šestinohých  (Hexapoda),  do  třídy  hmyzu  (Insecta  –  Ectognatha),  podtřídy  křídlatých

(Pterygota),  nadřádu  novokřídlých  (Neoptera)  a  řádu strašilek  (Phasmida  –  Phasmatodea)

(Grzimek 2009).

Co se týče řazení v rámci nižšího systému, myšleno od rodu po druh, pak tato jednotnost

v rozdělení strašilek neexistuje vzhledem k tomu, že se jejich chovem a výzkumem zabývá

velké množství entomologů (Zajíček 2001 – 2013).

Řád strašilek je možné dělit do podřádů, čeledí a podčeledí např. tímto způsobem dle

Zajíčka (2001 – 2013) takto:
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5.1 Podřád: Anareolatae

5.1.1 Čeleď: Heteronemiidae

5.1.1.1 Podčeleď: Heteronemiinae

5.1.1.1.a Popis

Jedná se o zavalitější pakobylky menší až střední velikosti. Tykadla mají delší až dlouhá,

dosahují alespoň ke kolenům předních nohou. Všechny mají podobný vzhled bez trnů, samice

i samci jsou bezkřídlí. Jejich zbarvení není příliš pestré.

5.1.1.1.b Výskyt

Vyskytují se po celé Americe a přilehlých ostrovech od Kanady po jižní Ameriku. Pouze

rod Bactricia žije v jižní Africe (Brunner 1907).

5.1.1.1.c Druhy

Existuje více než 200 druhů a jejich systematika je velmi neustálená (Zajíček 2001 –

2013).
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5.1.1.2 Podčeleď: Lonchodinae

5.1.1.2.a Popis

Jedná se o pakobylky, též bez křídel jako v předchozí podčeledi, střední velikosti. Nemají

zpravidla trny, někdy jen drobné na horní straně těla a nohách. Jejich zbarvení je zpravidla

zelené, hnědé nebo šedé, a napodobuje podklad, na kterém se vyskytují. Charakteristické je

pro ně to, že dokáží přizpůsobit tělo do tvaru písmene Z, tím jsou mimetičtí a skryjí se mezi

větvemi, kde žijí (Brunner 1907).

5.1.1.2.b Výskyt

Žijí od Austrálie a Nové Guineji přes celou jižní Asii (na sever až po Japonsko, na východ

po Himaláje a Indii).

5.1.1.2.c Druhy

Existuje asi 400 druhů. Patří mezi oblíbené v chovu. Nejznámější a nejvíce pěstovanou je

pakobylka indická (Carausius morosus), používaná i pro laboratorní výzkumy (Bruins 2001).

5.1.1.3 Podčeleď: Necrosciinae

5.1.1.3.a Popis

Jedná se o jednotnou skupinu,  jejíž zástupci mají  úzké nebo mírně zavalité tělo,  jsou

velmi často okřídlení. Patří mezi nejpestřeji a nejkrásněji vybarvené druhy ze všech strašilek.

Také jejich křídla bývají velmi pestrá. Patří sem ale i druhy mohutné, např. rod Tagesoidea.

Téměř vždy je jejich tělo bez výraznějších výrůstků či otrnění, pouze někdy na hlavě a hrudi

mají někdy jednoduché trny. Existují druhy od malých (Sosibia), většina z nich je ale střední

velikosti,  až po velké pakobylky  (Phaenopharos). Tykadla mají zpravidla dlouhá až velmi

dlouhá, delší než přední nohy.

Samice nemají kladélko, vajíčka volně vypouštějí nebo lepí na listy (Sipyloidea sipylus).

Mnoho druhů velmi dobře a rychle létá. 
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5.1.1.3.b Výskyt

Žijí hlavně v Indonésii, ale hojně také v australské, novoguinejské oblasti a kontinentální

Asii, na sever až po Japonsko. 

5.1.1.3.c Druhy

Má asi 600 druhů (Bragg 1995).

5.1.1.4 Podčeleď: Pachymorphinae

5.1.1.4.a Popis

Jedná se o jednotnou skupinu pakobylek střední velikosti.  Tělo mají  velmi tenké - až

zavalitější,  povrch  těla  někdy s  malými  trny  (Parapachymorpha), tykadla  mají  krátká  až

velmi krátká. Většinou se jedná o jednobarevné druhy bez nápadného zbarvení. Jsou rozšířené

po celém světě. 

5.1.1.4.b Výskyt

Vyskytují se od Nového Zélandu a Austrálie až na asijský kontinent. Dále se vyskytují

téměř v celé Africe, několik druhů Leptynia zasahuje až do Evropy (Španělsko, Portugalsko,

Francie).

Rod Parabacillus žije v Severní Americe, Gratidia bituberculata v Turkestánu. 

5.1.1.4.c Druhy:

Existuje více než 250 druhů (Bragg 1999 – 2012).

5.1.1.5 Podčeleď: Palophinae

5.1.1.5.a Popis

Jedná  se  o  větší  okřídlené  pakobylky s  pestře  strakatými  křídly.  Tykadla  mají  delší,

dosahují  alespoň  ke  kolenům předních  nohou.  Jedná  se  o  jednotnou  skupinu  podobných

druhů. 

5.1.1.5.b Výskyt

Žije především v Africe.

5.1.1.5.c Druhy

Existuje pouze 30 druhů, příliš se nechovají (Hennemann 2008).
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5.1.2 Čeleď: Phasmatidae

5.1.2.1 Podčeleď: Bacteriinae

5.1.2.1.a Popis

Jedná se o velmi nejednotnou skupinu, jejíž rody jsou neustále přeřazovány do jiných

podčeledí a co autor systematiky (je jich čím dál více), to jiné složení rodů. Nelze podat ani

univerzální popis. V této podčeledi se nachází jak velké pakobylky (Bacteria, Phibalosoma),

tak druhy, které lze nazvat bizarními strašilkami (Craspedonia), menší strašilky (Lamponius,

Hesperophasma). Druhy okřídlené i bezkřídlé (nebo jen s malými křidélky - Aplopus), samice

s kladélkem i bez něho. Jediné, co platí snad pro všechny druhy, že mají tykadla dlouhá až

velmi dlouhá, většinou delší než přední nohy.

5.1.2.1.b Výskyt

Převážná část se vyskytuje ve střední a Jižní Americe a na antilských ostrovech. Aplopus

mayeri zasahuje do USA. Rod Australoclonistra a částečně rod Cladoxerus žijí v Australské

oblasti a druh Bacteria aegyptiaca v Egyptě.

5.1.2.1.c Druhy

Existuje téměř 250 druhů. Co se týče chovu, daří se hlavně druhům z ostrovních oblastí

(Antily).  Známé  jsou  rody  Aplopus,  Lamponius,  Cladomorphus,  Phibalosoma,

Hesperophasma, Bacteria (Zajíček 2001 – 2013).

5.1.2.2 Podčeleď: Eurycanthinae 

5.1.2.2.a Popis

Do této podčeledi patří středně velké až velké druhy. Mají podobnou stavbu těla, což je

zavalité tělo opatřené malými a velkými trny. U některých samců je veliký trn na stehnech,

který  slouží  jako  nebezpečná  a  účinná  zbraň.  Obě  pohlaví  jsou  bezkřídlá.  Tykadla  mají

dlouhá,  delší  než  přední  nohy,  zbarvení  je  většinou  jednobarevné,  od  okrové  po  smolně

hnědou až černou, zadeček samice je zakončený kladélkem (klade do půdy). 
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5.1.2.2.b Výskyt

Žije v Austrálii, N. Guineji, N. Kaledonii, V. Británii, N. Zélandu, Fidži .

5.1.2.2.c Druhy

Existuje okolo 50 druhů. Chovatelsky je velmi známý a oblíbený rod Eurycantha (Brock

2007).

5.1.2.3 Podčeleď: Phasmatinae

5.1.2.3.a Popis

Jedná  se  o  velmi  početnou  skupinu  pakobylek.  Většina  druhů  je  hladká,  neotrněná.

Některé  skupiny  jsou  zavalitější  (Acrophylla,  Medaura,  Anchiale,  Eurycnema),  existují

okřídlené i bezkřídlé druhy, často pestře zbarvené, tykadla mají krátká až velmi krátká. Patří

sem i největší hmyz na světě - rod Phobaeticus. 

5.1.2.3.b Výskyt

Vyskytují se v australské, novoguinejské oblasti, v celé ostrovní i kontinentální tropické

Asii až po Japonsko, Madagaskar. 

5.1.2.3.c Druhy

Existuje více než 400 druhů. Systematika je neustálená a stále se mění. Vznikají nové

rody a existuje mnoho synonym. 

5.1.2.4 Podčeleď: Platycraninae

5.1.2.4.a Popis

Jedná se o skupinu poměrně jednotnou, zpravidla o zavalité pakobylky střední velikosti.

Celá podčeleď se vyznačuje velkou jakoby hranatou hlavou. Tykadla mají kratší než přední

nohy, dosahují max. ke kolenům. Obě pohlaví jsou se zkrácenými křídly (asi do poloviny

zadečku),  samice  někdy bezkřídlé  a  někteří  samci  plně  okřídlení.  Zbarvení  mívají  někdy

výrazné (jasně zelené apod.). U této podčeledi se vyskytují i velcí škůdci kulturních plodin,

např. některé druhy Graeffea masově ožírají listí kokosových palem. 
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5.1.2.4.b Výskyt

Žijí v australské a novoguinejské oblasti, dále v Polynesii, Asii a zasahují až do Číny. 

5.1.2.4.c Druhy

Existuje necelých 70 druhů a chovatelsky jsou nevýznamní (Bragg 2008 – 2009).

5.1.2.5 Podčeleď: Tropidoderinae

5.1.2.5.a Popis

Tato podčeleď je rozdělena na  Tropidoderini, což jsou středně velké až velké strašilky

různých tvarů. 

Samice  mívají  většinou  zavalitější  tělo  s  různými  výběžky  a  laloky  na  celém  těle

(Extatosoma).  Samci  bývají  tenčí,  naprosto  nepodobní  samicím.  Samice  bývají  plně

okřídlené, neschopné letu nebo se zkrácenými křidélky, samci jsou většinou plně okřídlení a

schopni letu. Tykadla samic jsou kratší než přední nohy, u samců delší. Zbarvení mívají různé

od zelené, fialové, rezavé, někdy na těle barevné skvrny nebo kovově lesklé. 

5.1.2.5.b Výskyt

Žijí v australské oblasti a Nové Guineji.

5.1.2.5.c Popis

Dále se dělí na  Monandropterini, což je jednotná skupina zavalitých strašilek. Samice

jsou většinou zelené, zadeček mají rozšířený, samec je naopak tenký, hnědý. Tykadla samic

jsou krátká. Samice jsou bezkřídlé, samci druhu Monandroptera jsou plně okřídlení.

5.1.2.5.d Výskyt

 Žijí v ostrovní oblasti Maskarén (tvoří oblasti Mauricius a Réunion). Co se týče chovu,

jedná se o skupinu, která je pro chovatele atraktivní. Problémem může být ale potrava, která

se v našich zeměpisných šířkách shání špatně. Nejvíce se živí totiž eukalyptem. 

5.1.2.5.e Druhy

Chovají se u nás jen takové druhy, které jsou schopny přijímat náhradní potravu, což je

rododendron nebo listy ostružiníku.
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5.1.2.6 Podčeleď: Xeroderinae

5.1.2.6.a Popis

Jedná se o skupinu strašilek menších rozměrů. Tělo mívají jakoby hranaté nebo různě

členěné  (Cotylosoma).  Tykadla  mívají  krátká,  samci  jsou  okřídlení,  samice  někdy  se

zakrnělými křidélky. Svým zbarvením napodobují kůru, lišejníky. Samci jsou někdy pestře

zbarvení. Jsou aktivní pouze v noci. 

5.1.2.6.b Výskyt

Žijí v oblastech Austrálie, Nové Guineji, Nové Kaledonie, Fidži, Thajska. 

5.1.2.6.c Druhy

Vzhledem k tomu, že se jedná o malou podčeleď, skýtá asi 40 druhů. Co se týče chovu,

zatím moc údajů o úspěšnosti není (Zajíček 2001 – 2013).

5.1.3 Čeleď: Timematidae

5.1.3.1 Popis

Jedná se o starobylou skupinu, která má jiný vzhled, než ostatní skupiny. Obě pohlaví

nemají  křídla,  jsou maximálně 3 cm velká.  Zbarvení  mívají  od zelené,  šedé,  hnědé nebo

bronzové, a tím jsou schopny imitovat podklad, na kterém žijí. Od všech ostatních strašilek se

liší pouze chodidly, která jsou rozčleněna na tři články, ostatní skupiny mají zpravidla článků

pět. 

5.1.3.2 Výskyt

Všechny druhy žijí na dosti malém území Severní Ameriky.  Jejich centrum výskytu je

Kalifornie,  dále  zasahují  do Oregonu,  Arizony a  Nevady.  Jeden druh je  znám z  Mexika.

Výskyt je vázán na původní porosty, převážně podél západního pobřeží USA. 

5.1.3.3 Druhy

Existuje pouze jediný rod Timema, který má 20 druhů. Není zaznamenán ani jeden druh,

který by byl v péči člověka (Vickery 1999).
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5.2 Podřád: Areolatae 

5.2.1 Čeleď: Bacillidae

5.2.1.1 Podčeleď: Bacillinae

5.2.1.1.a Popis

Tato podčeleď tvoří pakobylky malé až střední velikosti a dosti jednotného tvaru. Obě

pohlaví  jsou  bezkřídlá,  tělo  mnohdy  zavalitější,  hladké  (výjimečně  otrněné  -  Antogilia).

Zbarvení je od okrové po zelenou, většinou jednobarevné. Tykadla mívají velmi krátká. Jedná

se o druhy, které žijí na suchých biotopech na křovinách, ve kterých jsou velmi dobře skryty. 

5.2.1.1.b Výskyt

Jedná se o skupinu, která svými druhy zasahuje nejblíže k našim hranicím. Její výskyt je

od  jižní  Evropy  (Itálie,  Chorvatsko,  Francie,  Španělsko,  Řecko),  na  východ  zasahují  až

na Kypr, do Turecka a Izraele, dále do severní Afriky (Alžír, Tunis a Maroko) a od rovníkové

Afriky na jih (Kamerun, Tanzanie, Madagaskar, Jihoafrická republika…). 

5.2.1.1.c Druhy

Existuje asi 100 druhů. Jinak tato skupina potřebuje k chovu obrovské sucho a nesnáší

absolutně žádnou vlhkost.

5.2.1.2 Podčeleď: Heteropteryginae

5.2.1.2.a Popis

Tato podčeleď je rozdělena na kmen  Heteropterygini, kam patří velké druhy, zavalité,

silně  otrněné,  s  jednotnou  stavbou  těla.  Samci  bývají  většinou  plně  okřídlení,  samice

s krátkými křidélky.  Tykadla mívají  delší  než přední nohy.  Samice mají  na konci zadečku

silné kladélko,  kterým zasouvají  vajíčka do půdy.  Jejich zbarvení  je od zelené,  hnědé,  až

do černé, u druhů  Haaniella doplněno kombinací pestrých barev. Křídla samců bývají také

pestře zbarvená (slouží spíš na zastrašování, protože nejsou dobří letci). 

5.2.1.2.b Druhy

Existují pouze 4 rody, dohromady asi 20 druhů.
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5.2.1.2.c Popis

Další je kmen Obrimini, do kterého patří druhy podstatně menší, také zavalité, otrněné,

opět jednotné stavby těla jako předchozí podčeleď, ale bez výrazně velkých trnů. Obě pohlaví

nemají křídla. Tykadla mívají delší než přední nohy. Samice jsou s kladélkem. Druhy jsou

zbarvené v různých mramorových kombinacích od světle šedé (Sungaya) po černou. 

5.2.1.2.d Výskyt

Tento jediný druh z celé podčeledi zasahuje až na japonské ostrovy. 

5.2.1.2.e Druhy

Existuje asi 50 druhů rozdělených do mnoha rodů. 

5.2.1.2.f Popis

Další kmenem je Anisacanthini, kam patří malé druhy, silně otrněné, ale bez velkých a

výrazných  trnů.  Tykadla  mívají  delší,  než  přední  nohy.  Obě  pohlaví  jsou  se  zakrnělými

křidélky pestré barvy. Samice s kladélkem. Zbarvení mívají tmavé, trny často barevné. 

5.2.1.2.g Druhy

Existuje pouze 12 druhů ve 2 rodech.

5.2.1.2.h Popis

A poslední z této podčeledi je kmen Datamini, kam také patří malé druhy, zavalité, různě

otrněné nebo bez trnů.  Tykadla obou pohlaví  jsou tlustší  než u předchozích,  krátká,  vždy

kratší než přední nohy. Obě pohlaví nemají křídla. Samice jsou bez kladélka, vajíčka ukládají

do štěrbin a suchých listů. Zbarvení je pestré (Epidares) a jsou i jednobarevně tmavé druhy. 

5.2.1.2.i Druhy

Existuje asi 40 druhů s několika rody. 

5.2.1.2.j Výskyt celé podčeledi

Centrum výskytu  je  na Borneu. Několik druhů žije  v Austrálii  a  na Novém Zélandu,

na Filipínách, v Thajsku a dále na ostatních indonéských ostrovech. Tato skupina je chovateli

velmi vyhledávaná. Jediný problém bývá s dlouhou inkubační dobou vajíček, u některých

druhů trvá až 2-3 roky (Bragg 1998).
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5.2.1.3 Podčeleď: Pygirhynchinae

5.2.1.3.a Popis

Jedná se o klasické pakobylky střední velikosti, většinou bezkřídlé. Tykadla mívají velmi

dlouhá,  mnohem  delší,  než  přední  nohy.  Tato  podčeleď  je  blízce  příbuzná  podčeledi

Bacillinae, od které se liší právě délkou tykadel. 

5.2.1.3.b Výskyt

Vyskytuje  se  ve  střední  a  jižní  Americe  (od  Mexika  na  jih)  a  některé  rody

na Madagaskaru. 

5.2.1.3.c Druhy

Existuje asi 80 druhů. Pro chovatele se jedná o málo významnou skupinu. 

5.2.2 Čeleď: Phyllidae

5.2.2.1.a Popis

Jedná se o všeobecně známou čeleď jednotně utvářených druhů, které připomínají zelený

nebo částečně suchý list. K tomuto vzhledu patří ochranná zbarvení nebo napodobení (Daněk

1966). Největší druh je Phyllium giganteum, měřící okolo 105 mm. Samci jsou menší, s užším

tělem, zakrytým blanitými křídly. Samice jsou velmi ploché a široké, vrchní křídla zakrývají

větší část nebo celý zadeček, spodní nejsou vyvinuta. Zbarvení mají od žluté, zelené, okrové,

někdy až po hnědou. Tykadla samic jsou velmi krátká, u samců delší, dlouhá asi jako přední

nohy. Samice klade vajíčka volně na zem. 

5.2.2.1.b Výskyt

Žije v Austrálii,  Nové Guineji,  Indonésii,  Filipínách, Cejlonu, seychelských ostrovech,

Fidži, Šalamounových ostrovech, Thajsku, Laosu, Vietnamu, Číně. 

5.2.2.1.c Druhy

Existuje asi 32 druhů a další jsou v poslední době stále popisovány. U nás se již delší

dobu daří chovat v partenogenetických populacích (to znamená, že samice kladou neoplozená,

ale  vývoje  schopná  vajíčka,  z  nichž  se  líhnou  nymfy)  Phyllium  bioculatum  a  Phyllium

giganteum a nověji Phyllium celebicum. V zahraničních chovech jsou hlášeny druhy Phyllium

siccifolium a několik zatím neurčených (Kirby 1904).

21



5.2.3 Čeleď: Pseudophasmatidae

5.2.3.1 Podčeleď: Korinninae

5.2.3.1.a Popis

Její popis není znám. 

5.2.3.1.b Výskyt

Existují 4 druhy ve 2 rodech. 

5.2.3.1.c Druhy

Všechny druhy se vyskytují na Borneu. Ani jeden druh není uváděný mezi chovanými

(Zajíček 2001 – 2013).

5.2.3.2 Podčeleď: Pseudophasmitinae

5.2.3.2.a  Popis

Jedná  se  o  malé  až  středně  velké  druhy.  Jsou  zavalitější,  nemají  křídla  nebo  jsou

s náznaky maličkých křidélek. Druhý typ je plně okřídlen, jedná se o robustní strašilky, někdy

otrněné (hlavně na hrudi). Vrchní křídla mají v podobě malé šupiny spodní dlouhá, zakrývají

celý zadeček. Složená jsou stejné barvy jako tělo, roztažená velmi pestrá, barevně lemovaná

na okrajích. Tykadla mají dlouhá, delší než přední nohy.

5.2.3.2.b Výskyt

Vyskytují se zde pestře až nápadně zbarvené druhy (i ty bezkřídlé). Tělo někdy velmi

lesklé  (Anisomorpha). Celá podčeleď žije převážně na americkém kontinentu, vyskytují se

od jihu USA, na antilských ostrovech, přes celou střední a jižní Ameriku, v Patagonii. 

5.2.3.2.c Druhy

Popsáno je zatím okolo 300 druhů a ty se dělí na Anisomorphini, které jsou většinou zcela

bezkřídlé nebo jen s malými zárodky křídel. Zde jsou rody, které mají jednu z nejúčinnějších

obranných  látek.  Vznikají  nové  rody,  názvy  jsou  tedy  zatím  trochu  neustálené.

Další  jsou  Stratocleidini,  které  jsou  pestré,  většinou  plně  okřídlené.  Tykadla  mají  velmi

dlouhá. 
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Další  pak  Pseudophasmatini,  které  jsou  velmi  podobné  předchozímu.

Další  jsou  Xerosamatini,  což  jsou  zavalitější  druhy,  velmi  často  zcela  bezkřídlé  (alespoň

samice) nebo s plně vyvinutými, barevnými křídly. Další pak jsou Prisopodini jako předchozí

podčeleď často velmi pestře zbarvené a poslední jsou Bacunculini (Brunner 1907).

Z hlediska  chovu  jsou  oblíbené  hlavně  malou  velikostí  a  často  pestrým  zbarvením.

Nevýhodou  u  většiny druhů je  to,  že  dokáží  s  různou účinností  využít  svého  obranného

sekretu, který dráždí dýchací cesty a pokožku. Zásah do oka může být i dost nebezpečný a

poškodit  zrak  (Anisomorpha buprestoides dokáže  údajně látku  vystříknout  až  do 30 cm).

Většina druhů je aktivní v noci,  přes den se snaží ukrýt  nebo se shlukuje v rohu nádrže.

Při vyrušení velmi čile běhají nebo rychle odlétají. U druhu Malacomorpha jamaicana samci

dokáží  bojovat  o  samičku  a  při  vyrušení  se  celý  chov  svolává  na  jedno  místo  hlasitým

bubnováním nohou o sklo.

5.2.3.3 Podčeleď: Aschiphasmatinae

Tato podčeleď je jednotného vzhledu.  Jedná se o menší  až středně velké druhy,  mají

zavalitější tělo, většinou bez trnitých výběžků, velmi často mají obě pohlaví plně vyvinuta

křídla. Tykadla mají dlouhá, delší než tělo. Zbarvení mívají často velmi pestré až nápadné,

patří sem barevně nejhezčí strašilky (Aschiphasma, Orthomeria). 

5.2.3.3.a Výskyt

Žijí v Oceánii, Borneu, Malajsii. 

5.2.3.3.b Druhy

Patří sem asi 100 druhů (Zajíček 2001 – 2013).
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6 Výskyt strašilek

Strašilky  žijí  převážně  v tropických  oblastech,  kde  je  vlhčí  klima,  hlavně  v lesních

ekosystémech.  Nejvíce  druhů žije  v indomalajské  oblasti,  která  je  pravděpodobně místem

jejich vzniku, v pásmu mezi obratníky, nyní žijí však po celém světě. Některé druhy byly

schopné se během svého vývoje přizpůsobit nejrůznějším klimatickým podmínkám.

Dvě největší skupiny, tedy Phasmidae (Anareolatae) a Phylliidae (Areolatae),  které byly

výše podrobněji rozděleny a uvedeny, žijí ve všech světadílech. Bylo ale zjištěno, že čeleď

Phylliidae nežije v Austrálii, což bylo způsobeno dle entomologů tím, že se jedná o mladší

skupinu  s mladším  vývojem.  Ta  vznikla  v indomalajské  oblasti,  kde  se  rozšířila,  ale  až

po oddělení Austrálie od Gondwany (má tedy pravděpodobně svrchnokřídové stáří). Druhou

možností  je,  že  jde  o  starobylou  holarktickou  skupinu,  která  zastupovala  gondwanskou

skupinu Phasmidae a že se obě skupiny vyvíjely odděleně. Obě navržené teorie nejsou ale

příliš vědecky podloženy.

Existují ale i takové skupiny strašilek, které mají přesně vymezená místa svého výskytu.

Jedná se například o již výše uvedenou podčeleď Timeminae,  která žije v Kalifornii,  nebo

podčeleď Aschiphasminae, která je z Indie a Filipín (Kovařík 2000).

Některé druhy strašilek však žijí i v mírném pásu. Mezi nejznámější druh patří  Bacillus

rossius,  který byl  dlouhodobě  pozorován  ve  vztahu  reprodukce  a  délky inkubace  vajíček

(včetně diapauzy). Všechny populace produkují dva typy vajíček, jeden zvaný ,,raný“, (který

se líhne asi za 2 měsíce) a druhý ,,přeležující“, tedy s diapauzou, (který se líhne za 100 až 250

dní).  Množení  určitého  typu  vajíček  závisí  na  periodických změnách  světla  ovlivněných

ročním obdobím. Tento druh, jinak zván také pakobylka vyzáblá, je jak gonochorista, tak se

také rozmnožuje partenogeneticky (Reichholf – Riehmová 1997).

Přezimování vajíček umožňuje dlouhou existenci druhů, podobným způsobem se chrání i

druhy tropické, ale ty ve stádiu vajíčka přetrvávají v období sucha (Kovařík 2000).
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7 Mimetismus, ochranné mechanismy a antipredační 
adaptace

Strašilky patří  mezi  nejznámější  představitele  kryptismu (neboli  ochranného zbarvení,

kdy barva živočicha odpovídá prostředí - podkladu, kde se vyskytuje). Charakteristická je

pro ně imitace klacíků či lupenů, ale to je jen jedno z mála projevů, který řád Phasmatodea

k ochraně proti predátorům používá.

Dle Robinsona (1969) je antipredační přizpůsobení a chování hmyzu rozděleno do dvou

kategorií.  Do první  kategorie  patří  preventivní primární  ochranné systémy,  které zamezují

možnosti napadení strašilky predátorem. Jedná se o kryptismus, dále pak výstražná zbarvení,

která varují predátora před tím, že je strašilka nepoživatelná, nebo aktivita strašilek v noci.

Do druhé  kategorie  patří  přizpůsobení,  která  se  aplikují  až  v momentě,  kdy  je  strašilka

napadena predátorem. Jedná se například o tanatózu (napodobování mrtvého), chování, které

má  za úkol  predátora  zastrašit,  aktivní  mechanickou  obranu,  zastrašování  predátora

nečekanými barevnými a zvukovými efekty nebo vylučování jedovatých látek. Tyto adaptace

dovedly strašilky za dobu svého vývoje do takových detailů, že se jim v tomto nevyrovná

skoro žádná skupina hmyzu.

Právě  proto,  že  tito  živočichové  umí  využívat  své  krypse,  jsou  mezi  chovateli  velmi

oblíbeni.  Kryptické  zabarvení  u  těchto  živočichů  je  tak  dokonalé  a  funkční,  že  je  často

využíváno jako modelový příklad při výuce biologie a ekologie. 

Toto  ochranné  zbarvení  mnoho  druhů

strašilek  zdůrazňuje  svým  chováním.  Většina

druhů  pakobylek  přikládá  přední  nohy  podél

hlavy  k sobě,  některé  druhy,  jako  například

Lonchodes  haematomus,  sedí  v klidu  a  jsou

zalomené v hrudní části téměř do pravého úhlu

a  přidržují  se  pouze  předním  párem  nohou.

Třetí a čtvrtý pár mají přiložený k tělu. Pokud

se  potřebuje  pohybovat,  houpe  se

na pokrčených  nohou  takovým  způsobem,  že

napodobuje pohyb větvičky ve větru.  Některé

druhy jsou schopné se takto hýbat až jednu hodinu. Toto chování používají i jiní živočichové

jako chameleoni, kudlanky a kobylky. Jde o tzv. mimetický pohyb (Andreska, Hanel 2009).
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Obrázek 8: Heteropteryx dilatata



Existují i některé druhy, které napodobují lišejníky

či borku stromů. Mezi ně patří jávská strašilka Orxines

macklottii.

Mezi nápadnější a větší druhy patří nymfy strašilky

druhu Heteropteryx dilatata (Obrázek 8), ty napodobují

chomáče suché vegetace (Svojtka 1999).

Některé  nymfy  napodobují  mravence  jak  svým

pohybem, tak i vzhledem. Jedná se například o druhy

Acrophylla  titan nebo  Extatosoma tiaratum  (Obrázek

9). Nymfy rodu Extatosoma umí stáčet zadeček i hlavu

tak, že připomínají štíry.

Lupenitky  různých  druhů  mají  červené  zbarvení

do té doby, než se usadí na nějaké rostlině, kterou se

chtějí živit.  Až poté zezelenají, čímž jsou

pak pro okolí mimetické (Kovařík 2000).

Některé  druhy  strašilek  využívají

při vyrušení  nebo  zatřesení  větvičkou,

na které se momentálně vyskytují,  takový

obranný mechanismus, že se po dopadnutí

na  zem  nehýbou  a  splynou  s vegetací.

Aplopus mayeri (Obrázek 10) upadne v tomto momentě do strnulého stavu, ve kterém dokáže

vydržet poměrně dlouho.

Některé  druhy  využívají  k obraně

před predátorem,  který  je  napadne  nebo  vyruší,

toho,  že  odlétnou  a  poté  při  doletu  znehybní.

Toho  využívají  druhy Sipyloidea  sipylus

(Obrázek  11)  nebo  Acrophylla  wuelfingi.  Toto

chování predátora zaskočí a odradí od napadení.

Strašilka  tak  získá  náskok  a  může

před predátorem uniknout.

Mnoho  druhů  strašilek  má  barevná  křídla,

jimiž  zastrašují  predátora.  Typické  je  to  u rodu

Aplopus, u nichž mají křídla pouze samci. 
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Obrázek 9: Extatosoma tiaratum

Obrázek 10: Aplopus mayeri

Obrázek 11: Sipyloidea sipylus



Také výše uvedený druh pakobylky Orxines macklottii (Obrázek 12) má zbarvená křídla

zespodu  do červena  (oranžova)  a  tím zastrašuje.  V tomto  jsou podobní  svým chováním i

samci  druhu  Metriotes  diocles,  kteří  mají  na  spodních  křídlech  výraznou  skvrnu.  Často

využívají i zvukové efekty, šustění křídel apod., které mají za úkol predátora také zastrašit

(Svojtka 1999).

Nymfy lupenitek mívají  zpravidla  na  třetím článku tykadel  stridulační  ústrojí,  kterým

vydávají různé zvuky.

Některé  druhy strašilek  kromě hýbání  křídly používají  i  končetiny.  Druh Eurycnema

goliath (Obrázek 13) natáčí jednu stranu kyčlí třetího páru nohy tak, že ukazuje skvrny, které

znázorňují oči.

Jiné druhy strašilek se brání proti

predátorům  takovým  způsobem,  že

sevřou končetiny, na kterých mají trny.

Toto  chování  je  typické  například

pro druhy  Heteropteryx  dilatata,

Eurycantha  calcarata,  Eurycantha

horrida  (Obrázek  14).  Samci

posledních  dvou  druhů  kromě  tohoto

chování  ještě  zvednou  zadeček  a

vysunou  rozmnožovací  orgány

s pachovými  žlázami,  které  predátora

také zastraší (Svojtka 1999). 
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Obrázek 12: Orxines macklottii Obrázek 13: Eurycnema
goliath

Obrázek 14: Eurycantha horrida



Některé druhy strašilek požívají k zastrašování útočníků chemické látky. Mnoho druhů

jako  Orxines macklotii nebo  Sipyloidea sipylus  mají v prvním hrudním článku žlázy, které

tvoří  páchnoucí a těkavé výměšky, které obsahují aromatické terpeny. Některé druhy rodů

Megacrania (Obrázek 15)  nebo Anisomorpha (Obrázek 16) si tyto výměšky roztírají po těle

nebo v případě nebezpečí predátora zasáhnou až ze vzdálenosti třiceti cm. Právě pakobylka

druhu  Anisomorpha  buprestoides používá  jako  výstražné  zbarvení  žluté  pruhy

na černohnědém těle.

8 Barevná variabilita strašilek

Kryptické  zbarvení  živočichovi  slouží  k tomu,  aby  byl  v přírodě  před  predátory

nerozeznatelný, aby splynul s podkladem.

Tyto  procesy  byly  popsány  u  různých  druhů  hmyzu,  např.  u  strašilek  je  známá

dvojbarevnost jedinců, stejně tak i u např. kobylek, sarančí a kudlanek (u tzv. ortopteroidních

skupin). Také u nich existují různé barevné fáze, které mohou být více nebo méně výhodné

jako  ochranné  zbarvení  podle  okolí.  Zpravidla  mívají  strašilky  dvoubarevné  zbarvení

v různých variantách,  od hnědé či  hnědošedé,  která napodobuje větvičky nebo suché části

rostlin, po zelenou, která splývá s různými zelenými částmi rostlin. 
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Obrázek 15: Strašilka rodu Megacrania Obrázek 16: Strašilka rodu
Anisomorpha



Barevné formy jsou u strašilek zpravidla obměňovány podle klimatických podmínek a

ročních období, čemuž se říká sezonní homochromie (Andreska, Hanel 2009). U některých

strašilek a kudlanek lze experimentálně vyvolat změnu barvy těla raných stadií nymfálního

vývoje fyzikálními parametry (např. vlhkostí vzduchu). 

V období  sucha  převládá  u  strašilek  hnědá  či  hnědošedá  barva,  v období  vlhka  spíše

zelená. Tuto krypsi využívají také kobylky a sarančata.  Výzkumem bylo zjištěno, že u nymf

rodu  Baculum nebo u pakobylky  Carausius morosus lze změnit  podmínkami chovu jejich

zbarvení.  Právě u druhu Carausius morosus je známo, že v suchém prostředí má zbarvení těla

většinou hnědé a  ve  vlhku a při  přebytku zelené  rostlinné  potravy převažují  spíše  zelení

jedinci  (Bückmann  1977).  Toto  bylo  stejně  tak  zjištěno  u  sarančí  rodu  Acrida,  tedy  že

konzumenti zelené vegetace byli zelení, v případě suché potravy se zbarvení měnilo ze zelené

do  žlutavě  šedé.  Nápadnou  změnu  můžeme  pozorovat  i  u  naší  běžné  zlatoočky  obecné

(Chrysopa  carnea)  z  řádu  síťokřídlých (Neuroptera),  u  níž  zelenavé  zbarvení  přechází

před zimováním v hnědé (Hanel 2012). 

Bylo také zjištěno, že některé australské kobylky (např. druh Didymuria violescens) mění

barvu podle toho, kolik jedinců se vyskytuje v daném prostředí. Pokud se v něm vyskytuje

nymf málo, jsou zbarveny zeleně, pokud více, mívají černé, žluté a bílé skvrny (Campbell

1967).

9 Zajímavosti 

9.1 Proč se strašilky nazývají strašilkami

Zajímavou otázkou by mohlo být, proč tito živočichové byli  pojmenováni strašilkami.

Za prvé, jak již bylo řečeno, mají dokonalé antipredační chování a ochranné zbarvení, jsou

tedy schopny různými ,,technikami“ zastrašit predátora a specifickým zbarvením být před ním

chráněni. A za druhé, samotný latinský název  Phasmatodea znamená česky duch nebo přízrak

(Lizard 2006).
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9.2 Regenerace končetin

U některých druhů řádu strašilek se velmi dobře vyvinula schopnost regenerace,  tedy

obnova končetin. Tato schopnost je velmi užitečná, jelikož živočich může být během svého

života  napaden  predátorem,  a  proto  mu odvržení  končetiny leckdy může  zachránit  život.

K utržení končetiny může dojít například i během vlastního svlékání (Lynne Maginnis 2008).

Délka  růstu  končetiny  závisí  na  daném  druhu

strašilky. Rozhoduje o tom také, jak často ke svlékání

dochází  a  jak  dlouho  trvá,  než  se  nymfa  stane

dospělcem.

U  druhů  strašilek  jako  Medauroidea

extradentata,  Ramulus  spp.,  Lonchodiodes

samarensis  (Obrázek  17), dochází  k růstu  končetin

velmi  rychle  na  rozdíl  například  od  druhů  jako

Extatosoma  tiaratum,  Eurycantha  calcarata.

Po prvním  svléknutí  se  vytváří  základ  končetiny,

k dokončení  růstu  končetiny  dochází  zpravidla  až

po třetím svléknutí (Rybka 2009).

Většina druhů strašilek je schopna žít a přijímat

potravu,  i  když  ztratí  2  -  3  končetiny,  ale  život

bez nich  je  pro  ně  pak  obtížnější.  Regenerace

končetin probíhá rychleji  a  lépe,  pokud je  strašilka

ještě  ve stádiu  nymfy.  Pokud  je  strašilka  již  zcela

dospělá, k obnově nedochází (Janešík 2010).

9.3 Význam strašilek pro člověka

Od  roku  2003  probíhá  v pražské  fakultní  nemocnici  v Motole  takzvaná  canisterapie

(neboli podpůrná terapie, která využívá kontaktu psů k léčbě člověka). Stejně tak se od tohoto

roku využívá zooterapie, při které se v léčbě používají menší zvířata jako hlemýždi, raci nebo

strašilky. Ti mají význam jak vzdělávací, kdy se nemocní o těchto méně známých tvorech

něco  dozvědí,  tak  i  zklidňující.  Tyto  terapie  se  využívají  nejvíce  na  odděleních  dětské

hematologie a onkologie, psychiatrie, neurologie a v LDN (ČT24 2009).

Pro chovatele je pak významná snadná adaptace strašilek na nové prostředí a nenáročnost

jejich chovu (viz kapitola 7 Mimetismus, ochranné mechanismy a antipredační adaptace).
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Obrázek 17: Strašilka Lonchodiodes
samarensis – schopna regenerace

končetin v raném stádiu



10 Chov strašilek

K tomu, aby si člověk (žák) mohl zařídit insektárium a chov strašilek doma (či ve škole)

uskutečnit, není potřeba složitého vybavení. Nejdůležitější na tom, aby byl chov úspěšný, je,

zvolit dostatečnou velikost insektária, zajistit potřebnou vlhkost, správnou teplotu a určitý typ

potravy vhodný pro konkrétní druh strašilek, dále pak také dbát na to, aby bylo insektárium

dostatečně čištěno (Rogner 1997).

10.1 Zařízení insektária

Jako nejvhodnější  pro  zařízení  insektária  je  dobré  použít  klasické  akvárium s tím,  že

,,skleněné  víko“  zaměníme  za  síť,  která  se  standardně  v  oknech  používá  jako  ochrana

proti hmyzu. Tuto síť lze rovněž napnout na kovový nebo dřevěný rám, který bude sloužit

jako snímatelná boční stěna.

Co se týče velikosti insektária, nejdůležitější roli hraje jeho výška. Velikost by měla být

asi 30 x 40 - 50 cm (šířka x výška). Minimální rozměr by měl být 40 x 25 x 25 cm, ale pro víc

jak čtyři strašilky je nutné zařídit insektárium větší, aby tedy mělo alespoň 50 cm na výšku.

Jako alternativu lze zvolit větší láhev od okurek, která by měla mít alespoň 3 – 5 litrů, kterou

lze zakrýt stejně jako jiná větší insektária svrchu sítí proti hmyzu (Kovařík 2000).  Pokud je

insektárium vzhledem k  počtu  a  velikosti  strašilek  malé,  dochází  k  úhynům či  zraněním

populace. Pravidlem je, že by výška měla být alespoň trojnásobkem, lépe čtyřnásobkem délky

těla  dospělce.  Důvodem je  to,  že  většina  druhů  strašilek  se  za  síť  (neboli  víko)  seshora

zavěšuje a svléká se, a pokud by výška byla malá, jedinec by se nemohl vyvinout ve zdravého

dospělce a u některých druhů by bylo problematické i páření (druh  Acrophylla wuelfingi).

U tohoto druhu je proto lepší zvolit insektárium vyšší, a to, aby mělo alespoň 60 cm na výšku.

Větší výška je lepší i z praktického důvodu, že větvičky (nebo jakákoli jiná potrava vhodná

pro určitý druh), se do sklenic s vodou lépe vejdou. Výhodou je, že veškeré toto vybavení je

finančně nenáročné (Pecina 1999).

Vzdušná vlhkost v insektáriu je ovlivněna jeho materiálem. Skleněná insektária zadržují

vlhkost, proto patří mezi nejvhodnější. K tomu, aby se mohly strašilky v pořádku vyvíjet a

byla zajištěná ta správná vlhkost, je nutné je alespoň jednou denně rosit střičkou. Je nutné ale

dbát na to, aby na dně nebylo příliš vody. Každý druh má jiné požadavky na vlhkost, některé

mají  raději  sušší  prostředí,  jako  např.  druhy pakobylka  rohatá  (Baculum  extradentatum),

pakobylka indická  (Carausius morosus), strašilka indická (Baculum thaii),  strašilka indická

(Baculum thaii)  a některé naopak prostředí vlhčí, jako např. druhy Lonchodes haematomus,

Phenacephorus cornucervi, Rhaphiderus scabrosus.
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Umělé osvětlení insektária není nutné. Strašilky jsou zpravidla nočními živočichy, světlo

nepotřebují, stačí jim denní. Žárovku je dobré použít jen v případech chovu druhů žijících

v teplejších oblastech, které potřebují k životu vyšší teplotu než pokojovou (tedy vyšší než 20

– 25 C°).  Teplota by se tedy měla pohybovat v rozmezí 23 - 27°C. Krátkodobě strašilky

vydrží i minimální teplotu 5°C, ale neměla by být vyšší než 30°C. 

Na dno insektária je možné umístit substrát, většinou to však není nutné. Jen u druhů,

které kladou vajíčka do vlhké půdy (jako např. druhy rodů Eurycantha, Aretaon), je nutné dát

do  insektária  nejméně  5  cm  vrstvu  kompostu  smíchaného  s  pískem.  Kompost  lze  dát  i

do vyšší  krabičky,  není  proto nutné jej  dávat  po celém dně insektária.  Lépe totiž  pak lze

udržovat v insektáriu čistotu a je snadněji provést vybírání vajíček (pro případnou inkubaci

mimo insektárium). Podklad přes celé dno není jinak pro chov strašilek nezbytný, mnoho

chovatelů  ho proto nepoužívá.  Může ale  pomáhat  udržovat  stálou  vlhkost  a  také  přijímat

případnou přebytečnou vodu při  rosení,  což je u některých druhů velmi žádoucí. V těchto

případech se používá rašelina,  obyčejná zemina,  směs  zeminy s pískem,  savý papír  nebo

papírové ubrousky, pláty molitanu a mnoho dalších materiálů (Zajíček 2001 – 2013).

10.2 Potrava

Strašilky se živí rostlinnou potravou. Chovateli bylo zjištěno, že nejvhodnějším a hlavně

nejvšestrannějším  krmivem  pro většinu  druhů  strašilek  je  ostružiník,  popřípadě  maliník.

Důležité je dbát na to, aby rostlina nebyla kontaminována různými chemickými látkami, které

by mohly strašilky zahubit.

Potravu  je  nutné  měnit,  jakmile  začne  docházet  k  jejímu  osychání,  plesnivění  apod.

Nejlepší je, pokud máme větší insektárium, do něj vložit dvě sklenice s vodou a střídavě je

měnit podle toho, která bude dříve strašilkami strávena. 

Nádoby na vodu s potravou by měly být stabilní, aby nedošlo k jejich převrácení a vylití

vody do insektária. Je nutné dbát na to, aby mezery, které v nádobách s vodou jsou, byly

utěsněny (nejvhodnější  je kus  papíru či  vaty),  aby nedošlo k případnému utonutí  jedince.

Pro některé druhy je totiž typické, že se ukrývají v různých otvorech. Některé druhy strašilek

(např. Dares, Epidares) vyžadující vysokou vzdušnou vlhkost mohou být krmeny větvičkami

zapíchnutými v substrátu (bez nádoby s vodou), (Skuhravý 1968).
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Druhy strašilek jsou různě potravně specializované. Například australský druh Didymuria

violescens se  živí  blahovičníky,  lupenitky  (Phyllium  spp.) kvajávou  (Psidium  guajava),

v našich  podmínkách jsou ale  schopné přijímat  i  buk,  dub a  ostružiník.  Existují  i  takové

druhy, jako např. Oreophoetes peruana, které se živí kapradinami.

Některé  druhy  strašilek  se  potravně  specializují  na  několik  rostlinných  druhů  (jsou

oligofágní).  Dále pak existují  druhy,  které  se  živí  rostlinným druhem pouze jedním (jsou

monofágní) – např. druh  Bostra scabrinota živící se listy dřeviny Piqueria pubescens  nebo

Diapheromera  velei  živící  se  bobovitou  rostlinou Psoralea  tenuiflora.  Tyto  druhy  není

zpravidla snadné chovat, ale pokud chovatel nalezne náhradní rostlinu, kterou jsou strašilky

ochotny konzumovat, chov může být úspěšný (Skuhravý 1968). 

Některé strašilky se mohou živit i rostlinami jedovatými jako například druh Carausius

morosus, ale v chovu jsou schopny se i některé z těchto druhů živit růžovitými dřevinami jako

ostružiník (který lze snadno pěstovat i ve skleníku v zimě), maliník nebo šípková růže.

Pokud  chceme  chovat  daný  druh  strašilky,  musíme  ho  přeučit,  aby  přijímal  nám

dostupnou potravu (jak již bylo zmíněno výše – ostružiník apod.). Je nutné začít již ve stádiu

nymfy. Bylo zjištěno, že pokud se nově vylíhlá nymfa přidá k chovu již ,,přeučených nymf“,

je schopna se naučit přijímat novou potravu.

Pokud není o strašilky správně pečováno a nemají zajištěn kvalitní přísun čerstvé potravy,

může z hladu docházet ke kanibalismu. Někdy mohou pozřít i vajíčka jiného druhu hmyzu,

ale k tomu nedochází příliš často (Kovařík 2000).
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10.3 Odběr vajíček

Podle toho, jaký druh chováme a jaké máme možnosti, volíme, že buď necháme volně

vajíčka ležet na dně insektária v trusu či substrátu nebo je budeme vybírat entomologickou

pinzetou. Vylíhlé malé nymfy je dobré chovat v jiném malém insektáriu, které rosíme více

často než dospělce. 

10.4 Nejčastěji chované druhy

Vyjmenujeme alespoň několik nejvíce chovaných druhů z čeledí Phasmidae a Phylliidae.

Taxonomie strašilek je dle různých autorů odlišná. Günther (1953) uvádí některé podčeledi,

které  mohou  být  v  jiných  zdrojích  řazeny  jako  čeledi.  Rozdělení  čeledí  na Phylliidae  a

Phasmidae se nejvíce přibližuje skutečnosti.

10.4.1 Achrioptera fallax

Jedná se o pakobylku z Madagaskaru, pro které je typické výrazné zbarvení, samice jsou

velké až 24 cm, samci 14 cm. Mají kožovitá křídla, stehna a tykadla červená, imaga jsou

žlutohnědá.

Pro chov jsou nutná velká insektária a denní rosení. Vajíčka jsou velká asi 1 cm. Nymfy

se živí pouze kvajávou, starší ostružinou a růží. Inkubace trvá asi půl roku.

10.4.2 Acrophylla wuelfingi

Velká  pakobylka  z  Austrálie  žijící  v  lesích  subtropů.  Samice jsou velké  až 20 cm se

zkrácenými křídly, létají, dokud se nezaplní jejich zadeček vajíčky. Samci jsou zhruba o 7 cm

kratší. Tento druh je šedohnědý s béžovým pruhem přes křídlo.

V chovu  je  nutné  užít  velmi  suchá  insektária.  Vajíčka  jsou  velká  asi  4  milimetry  a

tmavošedá. Zajímavostí je, že samice je při kladení vyhazují do dálky. Inkubace trvá půl roku

až rok. Živí se ostružiníkem, dubem, maliníkem (Brock 2007).

10.4.3 Anisomorpha buprestoides

Robustní a středně velká pakobylka bez křídel. Typické je pro ni výstražné zbarvení –

hnědočerné s bílými pruhy, žije na jihu USA, na Havaji. Samec je velký asi 4,5 cm, samice až

7 cm.

Co se týče chovu, mají raději vlhko s častým rosením, potřebují k životu hodně tekutin.

Živí se ptačím zobem a ostružiníkem. Při ohrožení je pro ně typické vylučování ochranného

sekretu. Vajíčka jsou velká asi 3,5 mm (Hennemann 2009).
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10.4.4 Aplopus sp.

Pakobylka  s  křídly,  původně  pochází  z  Haiti,  dnes  žije  ve  Velkých  Antilách.  Imaga

zbarvena do hněda se zelenými stopami na těle a končetinách. Samci jsou velcí okolo 10 cm

s vyvinutými červenými zadními křídly schopnými letu. Samice jsou asi o 5 cm větší. Typické

jsou pro ně na temeni 2 rohy, stehna s trny.

Chov je jednoduchý, důležitá je poměrně nízká vlhkost s velkým množstvím vzduchu.

Živí  se  ostružiníkem  a  maliníkem.  Vajíčka  jsou  velká  asi  4  milimetry,  šedá.  Jedná  se

o partenogenetický druh (Kovařík 2000).

10.4.5 Aretaon asperrimus

Drobný druh s trny žijící na Borneu. Zbarvení má šedohnědé. Samice velké asi 9 cm,

samci o 4 méně.  Žijí přímo na rostlinách.

Vyhovuje jim vlhké prostředí, pro vajíčka je nutné suché, protože jsou kladena do půdy.

Dospělci se živí ostružiníkem. Vajíčka jsou velká asi 5 mm (Zajíček 2001 – 2013).

10.4.6 Bacillus rossius

Patří  mezi  známé  pakobylky  žijící  v  Evropě,  nejvíce  ve  Středomoří.  Jsou  zbarvena

do zelena nebo do hněda, stehna načervenalá. Samci jsou velcí asi 8 cm, samice o 2 cm větší

(Reichholf - Riehmová 1997).

Pro chov je důležité suché a vzdušné insektárium s méně častým rosením. Živí se růžemi

a  ostružiníkem.  Vajíčka  jsou  tmavá  a  velká  asi  2,5  mm.  Pokud se  líhnou po více  než  9

měsících,  je  to  způsobeno  tím,  že  jsou  ve  stádiu  diapauzy  (především  pokud  jsou

v chladnějším prostředí). Vajíčka se musí vlhčit (Zompro 2012).

10.4.7 Baculum extradentatum

Tento druh (český název - pakobylka rohatá) patří mezi nejvíce a nejdéle chované druhy

po  pakobylce  indické  (Carausius  morosus).  Původem je  ze  Zadní  Indie,  byla  chována  i

ve Vietnamu. Jedná se o pakobylku bez křídel, je partenogenetická. Samice jsou velké asi 11

cm, samci o 4 cm méně, ale s delšími končetinami. Jsou zbarvena do žlutohněda, samice mají

růžky u očí a přívěsky ve tvaru lupínků na nohách středního páru (Zajíček 2001 – 2013).

Chov je jednoduchý, potřebují sušší prostředí, živí se ostružiníkem. Vajíčka jsou asi 2,5

mm velká a šedobílá (Hennemann 2008).

10.4.8 Baculum thaii

Jedná se o pakobylku (český název – strašilka indická) bez křídel se štíhlým tělem. Žije

v oblasti  Zadní Indie,  v chovech jsou jedinci  z Thajska a Vietnamu.  U očí na hlavě mají
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lupínkovité  přívěsky,  jejichž  vzhled  je  různý.  Jsou  zbarveny  do  zelené  nebo  hnědé,

partenogenetické. Samice jsou velké asi 11 cm, samci mají asi o 3 cm méně.

K chovu je nutné sušší prostředí, živí se ostružiním a růžovitými dřevinami. Typické je

pro ně odvržení končetin (pouze ale u nymf), při kterém dochází k jejich obnovení. Vajíčka

jsou plochá a hnědá, velká asi 3 mm (Kovařík 2000).

10.4.9 Calynda brocki

Jedná se o pakobylku bez křídel, jejíž původ je z Kostariky. Samice jsou velké až 18 cm,

samci menší, mívají okolo 10 cm. Ti jsou jednobarevní, zbarveni do hněda na rozdíl od samic,

které jsou buď hnědé, nebo zelené.

Pro úspěšný chov je nutné, aby insektárium mělo vyšší vzdušnou vlhkost, a je potřebné

ho často rosit.  Živí se ostružiníkem. Vajíčka mají netypický zbrázděný tvar, jsou velká 3,5

mm. Pro samce jsou typické štěty s klíšťky, které používají k páření (Falk 2006).

10.4.10 Carausius morosus

Jedná  se  o  nejznámější  bezkřídlou  a  nejdéle  chovanou  pakobylku  (český  název  –

pakobylka indická), jejíž původ je z Přední Indie. Je partenogenetická. Samice jsou velké až 8

cm, mají hnědé až rezavé zbarvení nebo zelené, samci jsou velkou vzácností (1:1000 až 1:10

000), (Bückmann 1962). Ti bývají menší, mívají okolo 6 cm a vyznačují se delšími tykadly

(Zahradník 2004).

Pro chov je nutné sušší a vzdušnější insektárium. Vajíčka jsou velmi odolná vůči suchému

prostředí,  líhnou se  přibližně  za  půl  roku.  Jsou šedá  až  hnědá,  velká  asi  2,7  mm a  jsou

samicemi spouštěna volně na zem. Vývoj embrya trvá asi 3 nebo 4 měsíce, pokud se teplota

pohybuje okolo 20 °C. Po tomto období se vajíčko rozevře a víčkem malá nymfa vylézá ven.

Vzhledem již připomíná dospělce, rozdíl je ale v tom, že poměr jednotlivých částí těla je

odlišný. Délka života tohoto druhu je 3 – 4 měsíce, kdy se asi 6 krát svléká. Někdy se stává,

že svlečku po sobě stráví, ve většině případů k tomu ale nedochází (Skuhravý 1968).

Pakobylka  se  živí  různými  rostlinami,  ostružiníkem,  v  zimě  také  břečťanem,  ptačím

zobem. V zimě je nutné nechat rostliny nejdříve rozmrznout (Reichholf – Riehmová 1997).

Jsou velmi nenáročné,  v  insektáriu o objemu alespoň 5 dm³ je  možno mít  až dvacet

pakobylek  odlišného  stáří.  Nejoptimálnější  teplota  pro  tento  druh  je  okolo  20  °C,  jsou

schopny ale přežít i nižší teploty. Pokud ale teplota klesne po 15 °C, není to pro jejich vývoj

dobré,  dochází  k  jeho  zpomalení.  Dospělci  jsou  na  rozdíl  od  vajíček  schopni  přežít  i

krátkodobý mráz.  Co se  týče  vysokých teplot,  neměla  by přesáhnout  okolo  40  °C,  jinak

dochází k jejich úhynu. Nesmí být na přímém slunci (Skuhravý 1968).
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10.4.11 Diapheromera femorata

Tento  druh  žije  převážně  v  lesích  USA a  Kanady.  Vzhledem  k  tomu,  že  se  jedná

o herbivora, v případě, že se přemnoží, je schopen zlikvidovat velké množství dubů. Samice

jsou bez křídel, velké asi 9 cm a samci asi o 2 cm méně. Jsou zbarveny do žlutohněda až

šedohněda, samci mají dlouhá tykadla, na nohou mají černé pruhy.

Nejsou příliš často chovány, jsou citlivé na vyšší vlhkost a diapauzu ve stádiu vajíčka.

Živí se ostružiníkem. Mají soudečkovitá vajíčka velká asi 2,5 mm (Arment 2006).

10.4.12 Epidares nolimetangere

Jedná se o menší strašilku s trny pocházející z deštných lesů Bornea. Samci jsou velcí až

3,5 cm, zbarveni do žluta s černou kresbou, samice jsou velké až 5 cm, zbarveny do šeda.

Pro chov nepotřebují mnoho místa, ale vysokou vzdušnou vlhkost. Skrývají se pod kůrou

a jsou v činnosti především v noci. Živí se ostružiníkem. Vajíčka jsou zbarvena do hněda

na konci s  háčky,  velká asi  3,5 mm. Samice je kladou do vlhké půdy,  kterou zahrabávají

(Bragg 2001).

10.4.13 Eurycantha calcarata

Jedná se o velký druh žijící na Nové Guineji a v Austrálii, partenogenetický. Typické je

pro něj tělo s trny (nejvíce na stehnech a holeních), které využívá k obraně proti predátorům.

Bylo zjištěno, že samci tohoto druhu aktivně brání samice a malé jedince proti predátorům,

jelikož bylo nalezeno několik jedinců pohromadě. Samice jsou velké asi 15 cm, samci jsou

o 3 cm menší (Svojtka 1999).

Pro  chov  je  nutné  středně  suché  insektárium ale  s  přístupem k  vodě,  aby  se  mohly

strašilky napít. Důležité je ale zabezpečit nádobu na vodu tak, aby se jedinci v ní neutopili.

Vajíčka  jsou  šedohnědá  asi  8  mm  velká,  která  samice  zahrabávají  do  půdy.  Jedná  se

o polyfágní druhy, živí se listy břečťanu a dubu (Brock 2007).

10.4.14 Eurycantha horrida

Tento druh strašilky (český název – strašilka hrozivá) je velmi podobný předchozímu,

pochází z Nové Guineje. Typické jsou pro samce trny na zadních holeních a bocích zadečku.

(Svojtka 1999). Zajímavostí také je, že samice mají na konci zadečku ,,zobákovité“ nepravé

kladélko (Macek 2001).

10.4.15 Eurycnema herculeana

Jedná se o druh velké a zelené strašilky pocházející  z Malajsie,  je parthenogenetická.

Samice jsou velké až 22 cm se zkrácenými křídly (Bragg 1992).
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Pro chov jsou velmi náročné, nymfy často při posledním svlékání hynou. Důležitá jsou

velká a vysoká insektária, ve kterých je vyšší vzdušná vlhkost. Vajíčka jsou velká asi 6,5 mm.

Dospělci se živí dubem a kvajávou (Bragg 2001).

10.4.16 Extatosoma tiaratum

Tento  druh  je  jednou  z nejznámějších  strašilek  (český  název  –  strašilka  australská).

Pochází z Austrálie,  žije v lesích Queenslandu a Nové Guineji.  Je to druh nenáročný, má

širokou ekologickou valenci, je tedy odolný a schopný přežít v různých podmínkách. Samice

jsou velké až 15 cm, samci s křídly jen 10 cm (Brock 2007).

Pro chov je nutné větší sušší insektárium, které je potřeba rosit. Někdy nymfy odmítají

přijímat  potravu,  proto  je  důležité  zajistit  přítomnost  strašilek  podobného  nebo  nejlépe

stejného druhu, které již potravu přijímají a nymfy ,,naučí“ potravu také přijímat (viz kapitola

10.2 Potrava)  Živí  se  ostružiníkem a  růžovitými  dřevinami  (Kovařík  2000).  Vajíčka  jsou

pevná a šedě mramorovaná, samice je při kladení vyhazují i několik metrů daleko. Nymfy

jsou nejdříve červené až hnědé, poté až se změní v imaga, mají ,,kousavé“ zadní končetiny

(Macek 2001).

Důležité pro vývoj strašilky australské je svlékání. Zajímavostí je, že se strašilka asi 3 dny

před svlékáním zavěsí na jedno místo a přestane přijímat potravu. Během noci se její pokožka

protrhne a ,,čerstvě vylíhlá“ strašilka se na svlečku pověsí. Poté začne svou svlečku od hlavy

požírat (Hůrka 1980).

Strašilka žije asi rok a rozmnožuje se vajíčky. Vajíčka strašilky australské se podobají

semenům rostlin,  stejně jako to je u všech strašilek.  Vajíčka jsou kulatá a tvrdá (Kovařík

2000).

10.4.17  Haaniella muelleri

Jedná se o trnitou strašilku střední velikosti s krátkými křídly, pochází ze Sumatry, obývá

deštné pralesy, skrývá se ve štěrbinách u země. Samec je velký 6 cm, hnědé barvy se zeleným

pruhem,  samice  podobné  barvy,  ale  s  červenou  skvrnou.  Živí  se  ostružiníkem a  dubem.

Vajíčka jsou velká asi 8,5 mm (Kirby 1904).

10.4.18  Heteropteryx dilatata

Jedná se o velkou strašilku žijící převážně na stromech, původem z Malajsie. Typické je

pro ni obranné chování,  kdy predátora stiskne vztyčeným zadečkem mezi stehna a holeně

s trny,  přičemž  vydává  zvuk  křídly.  Samice  jsou  velké  až  18  cm a  zbarvena  do  zelena,

s krátkými křídly, samci pak do hněda asi 13 cm dlouzí. Křídla bývají zbarvena do červena

(Cheon 2008).
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Pro  chov  je  nutné  vzdušnější  a  větší  insektárium.  Nymfy  se  přes  den  přesouvají

do hloučků a připomínají chumáč zbytků rostlin. Živí se převážně ostružiním a břečťanem.

Vajíčka jsou zbarvena do šeda, velká asi 9 mm (Svojtka 1999).

10.4.19  Lamponius guerini

Tento druh strašilky pochází z Antil. Samci mají štíhlejší narudlé lesklé tělo s pár trny,

jsou asi 7 cm velcí. Samice jsou asi o 3 cm větší, mohutnější.

Co se týče chovu, mají raději sušší prostředí s rosením. Živí se ostružiníkem. Vajíčka jsou

velká asi 3,5 mm. Nedoporučuje se po vylíhnutí s nymfami jakkoli manipulovat, jelikož jsou

velmi citlivé a hynou (Redtenbacher 1908).

10.4.20 Leptynia hispanica

Jedná se o bezkřídlou  pakobylku pocházející  ze  Středomoří.  V dnešní  době žije  také

na Iberském ostrově. Pro samice jsou typická krátká tykadla složená asi z 11 článků a celkově

jsou dlouhé okolo 6 cm, samci mají jen okolo 4 cm a tykadla mají složena asi ze 16 článků.

Pro nymfy je typický bílý pás na bocích. Zbarvení dospělců je zelené a hnědé.

Pro  chov  je  nutné  sušší  vzdušné  prostředí,  které  je  potřeba  rosit.  Živí  se  kručinkou,

šípkem a ostružiníkem. Vajíčka jsou šedá, velká asi 4 mm. Ty samice pokládá na rostliny

(Kovařík 2000).

10.4.21 Libethra regularis

Jedná se o pakobylku žijící  v Jižní a Střední Americe,  pochází původem z Trinidadu.

Samice jsou velké 4,5 cm, samci menší. Pro samice, které kladou vajíčka, je charakteristický

rozšířený zadeček.

Pro chov je nutná vyšší vlhkost. Živí se ostružiníkem nebo maliníkem (Kovařík 2000).

10.4.22 Lonchodes haematomus

Jedná se o docela velkou pakobylku bez křídel, která žije především na Borneu a Jávě.

Samci jsou asi 10 cm velcí a mají na rudé zadohrudi dva trny, samice jsou asi o 4 centimetry

větší. Zbarvení mají hnědočerné až tmavošedé s výrůstky na zadečku a hrudi, které má každý

jedinec jiné (Brunner 1907).

Pro chov je nutné větší a vlhčí insektárium (především pro nymfy). Živí se především

ostružiníkem. Vajíčka jsou zbarvena do šeda (Cheon 1996).

10.4.23 Oreophoetes peruana

Jedná  se  o  pakobylky  (český  název  –  pakobylka  peruánská)  bez  křídel,  které  žijí

především v deštných pralesích Peru. Typická je pro ně denní aktivita. Samice mají zvláštní
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červenožluté zbarvení, které slouží jako výstraha a ochrana proti predátorům. Dále pak tento

druh pakobylek proti  nim využívá páchnoucí výměšek, který je má za úkol také zastrašit.

Samice jsou velké asi 7 cm, samci jsou zbarveni do černa a jsou o něco menší (Bragg 1999 –

2012).

Pro chov je nejvhodnější insektárium, ve kterém je vyšší vzdušná vlhkost. Původně se

tento druh živil kapradinami (Adianthum apod.), dnes je schopný přijímat kapradiny běžně

u nás rozšířené. Nutné je však rosení. Vajíčka jsou velká asi 3 mm (Zajíček 2001 – 2013).

10.4.24 Orxines macklottii

Jedná  se  o  druh  pakobylky  bez  křídel.  Žije  především na  listnatých  dřevinách  nebo

pod borkou stromů v deštných pralesích jihovýchodní Asie, některé žijí na Jávě. Typický je

pro ně mimetismus, konkrétně kryptismus s mechy a lišejníky. Ten je způsoben jejich šedým

mramorovaným  zbarvením  a  skvrnami  na  končetinách.  Vyznačuje  se  somatolytickým

zbarvením. Jedná se o zbarvení, které rozkládá obrys nebo plochu jedince na menší části, což

způsobuje,  že  predátor  není  schopen zaměřit  svou pozornost  na kořist  (nebo se zaměřuje

na životně méně důležité partie) a ta, v tomto případě pakobylka, má větší pravděpodobnost

přežití (Komárek 2004). Spodní křídla jsou oranžová s černobílým okrajem. Při vzlétnutí jimi

pak  jedinec  je  schopen  odlákat  predátora.  Další  obrannou  techniku,  kterou  využívají,  je

vylučování  páchnoucího  výměšku,  dále  pak  velmi  lehce,  pokud  jsou  napadeni,  odvrhují

končetiny (Bragg 1999 – 2012). Samci jsou velcí asi 5,5 cm, samice jsou větší až o 3 cm.

Pro chov je nutné, aby měl tento druh pakobylky v insektáriu vysokou asi 90 procentní

vlhkost  a  teplotu  okolo  25  °C.  K  životu  potřebuje  také  borku  s  lišejníkem či  mechem,

do kterého klade vajíčka. Živí se ostružiníkem a pěnišníkem. Vajíčka jsou velká asi 5 mm

(Kovařík 2000).

10.4.25 Paraphasma rufipes

Jedná se o druh strašilky s křídly pocházející z Peru.

Co  se  týče  chovu,  jsou  v  něm  jen  samice,  které  se  množí  partenogeneticky.  Jsou

šedohnědé, velké až 8 cm. Blanitá část křídel je zbarvena do červena.

Pro chov je nutné zajistit vyšší vlhkost v insektáriu. Živí se ptačím zobem. Vajíčka jsou

velká asi 3 mm (Deray 2013).

10.4.26 Phobaeticus serratipes

Jedná se o jeden z největších druhů pakobylek, který pochází z Malajsie. Samice dorůstají

do velikosti až 25 cm, jsou bez křídel, s trny na končetinách. Samci mají okolo 16 cm, mají

nevyvinutá křídla, která nejsou schopná letu. Typické jsou pro ně bílé skvrny na zadečku.
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Jejich chov je velmi náročný. Potřebují velké insektárium, kde převládá vyšší vlhkost.

Tento  druh  se  velmi  často  drží  stěn  a  odhazuje  končetiny,  což  může  být  problémem

při výměně nové čerstvé potravy. Zpravidla se živí ostružiníkem. Vajíčka jsou asi 5,5 mm

velká (Cheon 2005).

10.4.27 Phenacephorus cornucervi

Jedná se  o  malou  šedohnědou pakobylku  pocházející  z  Bornea.  Charakteristická  jsou

pro ni větší stehna a holeně, výrůstky a trny.  Samičky jsou velké zhruba 8 cm, typická je

barevná různorodost. Samci jsou o něco menší. Je podobná rodu Lonchodes.

Pro chov je nutné vlhčí a vyšší insektárium (Zajíček 2001 – 2013).

10.4.28 Phyllium bioculatum

Jedná se o nejvíce chovaný a přizpůsobivý druh lupenitky, která pochází z oblasti Přední

Indie, Srí Lanky, Sumatry, Jávy, Bornea. Žije především ve vyšších dřevinách, jimiž se živí.

Samice jsou velké až 8 cm, samci o 3 cm méně. Ti jsou na rozdíl od samic způsobilí letu, mají

k tomu přizpůsobená křídla. Zajímavostí je, že nymfy jsou po vylíhnutí červené, později až

zelené,  někdy hnědé,  žluté  s  občasnými  hnědými  nebo  okrovými  flíčky (Zajíček  2001  –

2013).

Tento druh, co se týče chovu, není doporučován začátečníkům. Velikost insektária nehraje

tak velkou roli, mělo by být podobné jako pro chov různých druhů pakobylek, ale je nutné

zajistit lupenitkám dobré odvětrávání a rosení. Živí se ostružiníkem (Bragg 1995).

10.4.29 Rhaphiderus scabrosus

Jedná se o bezkřídlou strašilku pocházející z oblasti Réunionu. Samci jsou velcí asi 6 cm,

zbarveni do hněda, samice mají o 2 cm více, zbarveny do zelena s oranžovými hrbolky.

Pro chov by mělo být insektárium vlhčí. Živí se ostružiníkem a rododendronem. Bohužel

je u tohoto druhu poměrně velká úmrtnost nymf (Bragg 1999 – 2012).

10.4.30 Sipyloidea sipylus

Jedná  se  o  druh  pakobylky  s  křídly  schopnými  letu.  Je  velmi  přizpůsobivá,  pochází

z jihovýchodní Asie a Austrálie. Je to škůdce různých kulturních rostlin. Samice jsou velké asi

10 cm, hnědé nebo krémové barvy. Křídla mají růžová. Pokud dojde k vyrušení,  vylučují

výměšek z otvorů repugnatorických žláz.

Co se týče chovu, je velmi odolný, snese velké rozmezí teplot. Živí se ostružiníkem a

různými  skleníkovými  rostlinami.  Vajíčka  lepí  samice  k  rostlinám,  do  otvorů  a  na  stěny

insektária, tak vznikají shluky (Fritzsche 2007).
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11 Detailní pozorování vybraných druhů

Po doporučení mého vedoucího práce, chovatelů a po studiu různé literatury zabývající se

různorodými  druhy  řádu  strašilek  (Carausius  morosus),  (Baculum  extradentatum),

(Extatosoma  tiaratum), jsem  se  rozhodla,  že  se  budu  zabývat  chovem  a  pozorováním

pakobylky  indické,  pakobylky  rohaté  a  strašilky  australské  (viz  kapitola  10.4 Nejčastěji

chované druhy).

Vzhledem k tomu, že se jedná o nejčastěji chované a co se týče chovu nenáročné druhy,

domnívala jsem se, že budou nejvhodnější pro chovy na základních nebo středních školách.

Zda tomu tak doopravdy je, potvrdím či vyvrátím na konci práce.

11.1 První chov pakobylek

11.1.1 Zařízení chovu

Svůj první chov jsem realizovala již v roce 2012 (konkrétně byl započat  22. listopadu),

kdy jsem si pořídila pakobylky indické (Carausius morosus). Tyto pakobylky byly odebrány

z insektária Katedry biologie a environmentálních studií Pedagogické fakulty UK.

11.1.2 Zařízení vlastních insektárií

Dle  návodu  (viz  kapitola  10.1 Zařízení  insektária)  jsem si  tehdy zřídila  2  insektária

menších rozměrů (25 x 20 x 25 cm), (Obrázek 18), (Obrázek 19). 

Na tato  insektária  jsem na vrchní  díl  zakoupila  síť  proti  hmyzu,  aby byl  k chovaným

jedincům zajištěn jednodušší přístup (například při výměně potravy a při rosení) a čerstvý

vzduch. 
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Obrázek 18: Zařízení prvního insektária -
ještě bez pakobylek

Obrázek 19: Druhé insektárium –
s pakobylkami



Vložila jsem do nich jednu zavařovací sklenici plnou vody s ostružiníkem. Dbala jsem

na to, aby větvičky byly porostlé velkým množstvím listů, protože těmi se pakobylky živí.

Volné prostory nad hladinou vody jsem vyplnila

vatou,  aby  nedošlo k  utonutí  pakobylek.

Pravidelně jsem potravu rosila (Obrázek 20).

Do insektárií  jsem nedávala žádný substrát,

aby čištění bylo snazší, jedinci se lépe pozorovali

a  aby  i  případně  nakladená  vajíčka  byla  lépe

viditelná. Má insektária byla též bez osvětlení či

topení (dle rad v kapitole Zařízení insektária).

V těchto insektáriích jsem chovala 4 zeleně

zbarvené  nymfy  asi  4  cm  velké.  Jedné  z nich

od počátku  chyběla  jedna  končetina.  Během

pozorování,  i  když šlo  o nymfu,  jsem si  všimla,  že  jí  ani  později  během dalšího  vývoje

nedorostla. Z literatury jsem se dozvěděla, že k nahrazování končetin dochází pouze tehdy,

pokud má pakobylka alespoň její část.  Tento konkrétní jedinec ji od počátku neměl, tudíž

k nárůstu dojít nemohlo.
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Obrázek 20: Rosení insektária



11.1.3 Vlastní pozorování (potrava, teplota, zbarvení, růst, denní a noční 
aktivita, rozmnožování)

Během  listopadu  jsem  pakobylky  v  insektáriích  živila  ostružiníkem  a  později  i

maliníkem,  protože  byly  ještě  v  přírodě  volně  k  dispozici.  Tato  potrava  jim  evidentně

prospívala, bylo ji jen nutné měnit tak jednou za 14 dní, aby byla  čerstvá (nezvadlá). V té

době  pakobylky  velmi  rychle  rostly.  Vzhledem  k  tomu,  že  v  zimě  jsem  ztratila  zdroje

čerstvého ostružiníku a maliníku, chtěla jsem vyzkoušet, zda mé pakobylky budou přijímat i

další  v literatuře  uváděné  druh potravy.  Začala  jsem je  krmit  listy  břečťanu,  dubu,  buku,

ptačího zobu a vyzkoušela jsem i pěnišník (Rhododendron), kterými se dle zdrojů živí i jiné

druhy strašilek.  Musím konstatovat,  že  pakobylky tohoto chovu nepřijímaly jinou potravu

než výše uvedený ostružiník a maliník,  ačkoli mně dostupné zdroje uvádějí,  že pakobylky

jsou v tomto ohledu přizpůsobivé. 

Vzhledem k tomu, že teplota je v této době již nižší, teplota, kde jsem pakobylky chovala,

se pohybovala okolo 18 °C, přičemž vlhkost vzduchu byla okolo 87 %. Při rosení vzrostla až

na 90 % (Obrázek 21).

Začátkem ledna (konkrétně 1. ledna roku 2013) dvě pakobylky unikly z insektária, v té

době byly již zbarveny do hněda a byly nalezeny na téměř shodně zbarvených parketách

(Obrázek 22). Domnívám se, že pravděpodobně využívaly své schopnosti krypse (mimeze).

Nalezeny byly, a to velmi obtížně.
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Obrázek 21: Teploměr a vlhkoměr
pro insektárium

Obrázek 22: Pakobylka po útěku z insektária



Zaznamenala jsem (konkrétně 7. ledna 2013), že zhruba po měsíci a půl všechny 4 nymfy

pakobylek dospěly, zároveň změnily barvu ze zelené na hnědou a vyrostly o 1,5 cm na 5,5 cm

(Obrázek 25). Během této doby se opakovaně pakobylky svlékly (Obrázek 23), (Obrázek 24).

Vzhledem k tomu, že k opakovaným přesunům docházelo v noci, usuzuji, že se jedná o noční

živočichy.

V té době jsem u pakobylek zjistila velkou odolnost vůči tlaku. Jeden z jedinců byl těsně

vsunut mezi větvičky ostružiníku a vrchní síť. Domnívala jsem se, že došlo k jeho úhynu a

vzhledem k tomu, že měl zohýbané končetiny a byly přimáčknuty přímo k tělu. Síť jsem

nadzdvihla s tím, že pakobylce pomohu, ta se však vůbec nehýbala a v této poloze zůstala

velmi dlouhou dobu.  Další den jsem zjistila, že se pakobylka sama přemístila na jiné místo, to

znamená, že byla živá a bez jakéhokoli zranění. Domnívám se, že se jednalo o tanatózu, kdy

mě považovala za predátora. 

Nezaznamenala jsem, že by

u  tohoto  chovu  došlo

k nakladení  vajíček.  Tento chov

postupně  zhruba  po  půl  roce

uhynul  (v  květnu  roku  2013).

Pravděpodobnou  příčinou  byl

věk,  který  se  dle  zdrojů

pohybuje právě okolo půl roku.

Jejich  délka  byla  v době úhynu

okolo  7  cm  a  zbarvení  zůstalo

hnědé.
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Obrázek 23: Svlečka hlavy pakobylky Obrázek 24: Svlečka celého těla pakobylky

Obrázek 25: Pakobylka vyňatá z insektária



11.2 Druhý chov pakobylek

11.2.1 Zařízení chovu

Druhý chov jsem realizovala v červnu roku 2013 (konkrétně byl započat 13. června), kdy

jsem si od chovatele převzala 16 jedinců pakobylek indických (Carausius morosus) – později

bylo zjištěno, že se jedná o pakobylky rohaté (Baculum extradentatum), (viz dále). Jednalo se

stejně  tak  jako  v předešlém  chovu  o nymfy  a  jejich  velikost  tehdy  byla  podobná  jako

u pakobylek předchozího chovu, a to okolo 4 cm (Obrázek 26), (Obrázek 27).

11.2.2 Zařízení vlastních insektárií

Jelikož  se  jednalo  o  větší  množství  pakobylek,  zřídila  jsem jedno  velké  insektárium

větších rozměrů (25 x 40 x 25 cm).  To jsem zakryla stejným způsobem jako v předešlém

chovu, kdy jsem použila síť proti hmyzu. 

11.2.3 Vlastní pozorování (potrava, teplota, zbarvení, růst, 
rozmnožování, denní a noční aktivita)

Od počátku jsem pakobylky krmila listy ostružiníku střídavě s maliníkem. Vyzkoušela

jsem také listy šípkové růže, listů jahodníku, břečťanu, hlohu, růže nebo dubu, kterou by měly

dle prostudované literatury přijímat, ale neživí se jí.
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Obrázek 26: Nymfy pakobylek po odběru
od chovatele

Obrázek 27: Nymfy pakobylek v insektáriu



Zaznamenala jsem, že tyto pakobylky rostly daleko rychleji  než v předchozím chovu.

Domnívám se, že příčinou bylo, že v létě byla teplota daleko vyšší (letos extrémně, kdy se

pohybovala v červenci a na začátku srpna až okolo 30 - 35 °C a vlhkost v insektáriu byla

okolo 90 % těsně po rosení, pouhých 77 % po půl dni bez rosení), tudíž jejich vývoj byl také

rychlejší  (tato informace mi byla potvrzena i  od známého chovatele).  I  kvůli  teplotě bylo

nutné  daleko  častěji,  a  to  dvakrát  do  týdne,  měnit  potravu  i  s  vodou,  jelikož  docházelo

k rychlému výparu vody a usychání rostlin. Bylo nutné tedy rosit i častěji. Zjistila jsem, že

pokud je  potrava  pakobylek  již  suchá,  nejsou příliš  aktivní,  ale  jakmile  dojde  k  výměně

potravy nebo jen k rosení, začnou se v ten moment daleko více pohybovat, zaznamenávají

tedy přítomnost čerstvé potravy. 

Při rosení jsem si všimla jejich kývavých pohybů. To je pravděpodobně jeden ze znaků

mimeze (krypse), kdy se snaží napodobovat větvičku kymácející se ve větru. Dále pak jsem

zaznamenala zajímavý způsob, jakým pakobylky pijí. Zpravidla si vyhledají kapku (na síti,

přes kterou je rosím) končetinami, otevřou spodní pysk, čelistní a pysková makadla a kapku

vysají.

Při  čištění  jsem  zaznamenala,  když  byly

ještě  ve  stádiích  nymfy,  že  se  snažily  přede

mnou  co  nejrychleji  uniknout.  Později,  když

byly větší a po opakovaném svlékání (Obrázek

28),  naopak byly ve strnulé poloze (tanatóze).

Pozorovala  jsem,  že  pokud  je  vyruším,

znehybní a po delší době, kdy se již domnívají,

že  je  nebezpečí  z  dosahu,  dají  se  opět

do pohybu.

Dále pak jsem zaznamenala otáčecí reflex

pakobylky v momentě, když spadne na hřbet, má tendenci se otáčet zpět na spodní stranu a

stavět se na končetiny.

Zaznamenala jsem také,  že jsou schopny se zachytit  jednou nebo dvěma končetinami

o list nebo větvičku a držet se jí.
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Obrázek 28: Detail svlečky pakobylky



U  těchto  pakobylek  jsem  si  všimla  dvojí  změny  zbarvení,  a  to  ze  zelených  nymf

na počátku (kdy měly okolo 4 cm) po hnědou (kdy měly okolo 6 cm, konec července roku

2013) a pak znovu na zelenou (kdy měly okolo 9 cm, od srpna roku 2013), (Obrázek 29).

Přitom podmínky v insektáriu se nijak zásadně neměnily.  Je to již delší dobu, co mají takto

velké rozměry a barvu ze zelené již nemění. Po tom, co došlo k poslednímu svlékání (okolo

15. září 2013), než začaly klást vajíčka (25. září 2013), jsem zpozorovala, že jejich délka není

větší, ale šířka těla ano.

Během pozorování  jsem  zjistila,  když  došlo  k  poměrně  velkému  nárůstu  těla,  že  se

pravděpodobně  nejedná  o  pakobylku  indickou  (Carausius  morosus),  jak  mi  bylo  sděleno

chovatelem, ale o pakobylku rohatou (Baculum extradentatum). Dříve, když byly pakobylky

ještě ve stádiu nymfy, nebyla jsem schopna toto rozeznat, ale až teď později, když mají již

okolo  9  cm,  jsem si  všimla,  že  mají  na  rozdíl  pakobylky indické  pár  růžků za  očima  a

lupínkovité přívěsky na nohách středního páru. To jsou typické znaky pro pakobylku rohatou

(Obrázek 30). Tento druh pakobylky je také v dospělosti zhruba o 2 cm větší než pakobylka

indická.  Některé literární zdroje, není jich ale mnoho, uvádějí, že se může jednat o stejný

druh a uvádí druh - pakobylka rohatá/indická.
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Obrázek 29: Pakobylky rohaté při čištění
insektária

Obrázek 30: Detail těla pakobylky rohaté



Po 25. září 2013, kdy pravděpodobně došlo

k poslednímu  svlékání většiny pakobylek, jsem

zpozorovala,  že  začaly  klást  asi  2  mm  velká

šedo  a  hnědobílá  vajíčka  (Obrázek  31).

Zaznamenala  jsem,  že  v  této  době  došlo

u pakobylek k rozšíření zadečku pravděpodobně

z  důvodu  kladení  vajíček.  Řídila  jsem se  dle

pokynů  některé  literatury,  vybrala  vajíčka  a

uložila  do  substrátu  mimo  insektárium.

Důvodem bylo zamezení vzniku plísní a  jejich

výskytu v nadměrné vlhkosti na dně insektária. 

V obou chovech jsem zaznamenala, že se pakobylky pohybují, svlékají a krmí především

v  noci,  při  pozorování  přes  den  jsem  si  nevšimla,  že  by  došlo  k  jejich  přemísťování

v insektáriu. Tím se potvrdila moje domněnka, že se jedná o noční živočichy.

Dne 21. října 2013 jsem zaznamenala, že došlo k úhynu jedné z pakobylek, následně dne

23. října 2013 k úhynu další. Dle mého názoru je důvodem to, že tyto pakobylky již nakladly

vajíčka a jejich životní cyklus je tímto u konce. Předpokládám tedy, že během několika dnů až

týdnů dojde k úhynu i zbývajících několika pakobylek.

11.3 Chov strašilek australských

11.3.1 Zařízení chovu

Pro zajímavost a porovnání s druhem pakobylky rohaté a indické jsem si pořídila ještě 3

strašilky  australské  velikosti  okolo  3.  cm  (Obrázek  32),  (Obrázek  33).  Tento  chov  byl

konkrétně započat 6. září roku 2013.
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Obrázek 31: Vajíčka pakobylek

Obrázek 32: Nymfa strašilky australské Obrázek 33: Strašilka australská 



11.3.2 Zařízení vlastního insektária

Použila  jsem insektárium stejného  typu,  rozměru  (25  x  20  x  25  cm)  a  výbavy jako

v prvním chovu.

11.3.3 Vlastní pozorování (potrava, teplota, zbarvení, růst...)

Podle toho, co jsem zatím vypozorovala a dle pokynů zkušeného chovatele,  přijímaly

stejný druh potravy jako druh pakobylka  indická  (Carausius morosus)  a pakobylka rohatá

(Baculum extradentatum), to znamená opět pouze ostružiník a maliník. Rozdíl je v tom, že je

nutné potravu a  obecně celé  insektárium častěji  rosit,  aby měly pakobylky dostatek vody

k pití.  Je  ale  také  nutné  zajistit,  aby  se  na  dně  nehromadilo  příliš  vody,  čímž by mohlo

vzhledem k  jejich  malé  velikosti  nastat  utonutí.  I  přes  opatrnost  však  jedna  ze  strašilek

australských  dne  14.  září  2013  na  dně  insektária  utonula.  Rosila  jsem  sice  pouze  listy

ostružiníku,  jak  je  psáno  v  literatuře,  ale  pravděpodobně  došlo  k  tomu,  že  voda  skapala

na dno.

Teplota se v říjnu pohybovala okolo 18 - 20 °C a vlhkost byla okolo 87 % (při rosení

vzrostla až na 90 %) jako v případě prvního chovu pakobylek.

Co se týče zbarvení, byly světlehnědé s tělem pokrytým trny, na zadečku a nohách měly

laloky. Za měsíc v chovu vyrostly přibližně o 0,5 cm a svlékly se za tu dobu pouze jedenkrát

(Obrázek 34), (Obrázek 35).

Zaznamenala jsem zajímavé chování, že když se cítí v nebezpečí, vztyčí na obranu zadní

nohy. Dále pak stojí za zmínku typické kývavé pohyby, které činí v okamžiku, kdy mají pocit,

že jsou ohroženy.
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Obrázek 34: Strašilka australská po 1.svlékání Obrázek 35: Strašilka australská – detail těla



I přesto, že jsem se řídila pokyny od chovatele a z literatury, zaznamenala jsem, že mně

z neznámého důvodu dne 2. října 2013 a 10. října 2013 uhynuly i obě zbývající strašilky a tím

byl tedy chov ukončen. Domnívám se proto, že chov strašilky australské je náročnější a není

tudíž vhodný pro chovatele začátečníky bez dostatku zkušeností.

11.4 Shrnutí 1. hypotézy

Hypotéza: Strašilky jsou vhodnou didaktickou skupinou využitelnou ve výuce biologie a

ekologie.

Shrnutí: Tuto  hypotézu  mohu  potvrdit.  Strašilky  dokonale  vykazují  svým  tělem  a

zbarvením známky kryptického chování. Právě proto, že tito živočichové umí velmi dobře

využívat své krypse,  lze je v průběhu výuky biologie uvádět  jako modelový příklad,  a to

především  k  doplnění  výkladu  o  mimetických  jevech,  které  se  vyskytují  v  přírodě.

V návaznosti  na  skutečnost,  že  některé  druhy strašilek  lze  chovat  v domácím či  školním

prostředí  (viz  11.5 Shrnutí  2.  hypotézy),  je  pak  vhodným  praktickým  doplňkem  výuky

biologie i jejich chov ve školních insektáriích. Na chovaných exemplářích řádu strašilek pak

mohou  žáci  pozorovat  kromě výše  zmiňované  schopnosti  krypse  i  typickou  anatomickou

stavbu těla nebo jejich vývoj v průběhu života.

11.5 Shrnutí 2. hypotézy

Hypotéza: Existují  nějaké  snadno  chovatelné  druhy  strašilek,  které  by  bylo  možné

doporučit do školních insektárií.

Shrnutí: Během  jednoho  roku  jsem  chovala  pakobylky  indické,  pakobylky  rohaté  a

strašilky australské. 

Chov pakobylky indické i pakobylky rohaté je poměrně jednoduchý i finančně nenáročný.

Je pouze nutné dbát na to, aby měli tito živočichové dostatečný přísun potravy a insektárium

bylo  pravidelně  alespoň  jednou  za dva  dny roseno.  Tyto  dva  druhy patří  mezi  nejčastěji

chované a nejvíce odolné druhy z řádu strašilek. Mohu tudíž shrnout, že oba tyto druhy jsou

pro chov ve školních insektáriích vhodné a jejich chov je i pro finanční nenáročnost vhodnou

didaktickou  pomůckou  využitelnou  ve  výuce  biologie.  Chov  strašilky  australské  bych

doporučila pro již více zkušené chovatele, nikoli pro začátečníky.

11.6 Shrnutí 3. hypotézy 

Je uvedeno na str. 62 pod kapitolou Analýza učebnic pro základní a střední školy.
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12 Zařízení insektária ve třídě pro některé druhy strašilek

12.1 Jaké druhy lze doporučit začátečníkům

Jak  již  bylo  řečeno  výše,  pakobylka  indická  či  rohatá,  jsou  vhodné druhy využitelné

pro didaktické využití a i praktické pozorování. Žáci se mohou během chovu dozvědět mnoho

zajímavostí  o  konkrétním chování  těchto  živočichů.  Mohou  pozorovat  během  vývoje

od vajíčka  po dospělce  jejich  nedokonalou  proměnu,  partenogenezi,  možnou  regeneraci

končetin,  mimikry,  tanatózu,  ohebnost  končetin  a  jiné  projevy.  Dále  pak  lze  provádět

s pakobylkami různá pozorování dle návodu učitele.

12.2 Jak zařídit insektárium

Učitel by se měl žáků předem zeptat, zda mají o chov pakobylek vůbec nějaký zájem,

předem  nastínit,  o  jaké  živočichy  se  jedná,  jak  je  jejich  chov  náročný  a  co  je  na  nich

zajímavého. Pokud by zájem ze strany žáků či studentů byl, zmapovat, zda by někteří z nich

byli ochotní přinést prostředky na zařízení insektária.

Zároveň  je  nutné  zvážit,  zda  je  vůbec  nějaký  prostor  ve  třídě,  kam by bylo  možné

insektárium umístit.  Není  vhodné,  aby bylo na přímém slunci  nebo v průvanu,  není  také

vhodné jeho umístění na příliš frekventovaném místě (tedy například u dveří, kde může být

jak průvan, tak i zvýšený výskyt či pohyb žáků či studentů). Pakobylky chováme při pokojové

teplotě (okolo 20 – 25 °C). Mělo by se dbát na to, aby místnosti, což někdy bývá, nebyly

přetápěny, to pakobylkám také škodí.

Jak již bylo zmíněno výše, jako insektárium můžeme užít staré akvárium větších rozměrů,

stejně tak terárium původně určené původně pro nějakého hlodavce, pokud není jiná možnost,

postačí i  velká zavařovací  lahev (např.  od okurek).  Na dno insektária  je nutné dát malou

sklenici nebo Erlenmeyerovu baňku (s užším hrdlem) s vodou a čerstvými rostlinami, které

budou strašilkám sloužit jako potrava. 

Je dobré se zeptat některého z žáků či studentů, zda mají možnost získávat průběžně jako

krmivo ostružiník či maliník a zajistit tak pravidelný přísun čerstvé potravy. Poté, co je již

nějaká potrava pro pakobylky opatřena, je nutné volný prostor mezi stonky rostlin a hrdlem

vyplnit vatou či kusem látky, aby nedošlo k utonutí pakobylek. V zimních měsících se mohou

opět žáci v péči o insektária vystřídat. Je také možnost, že se o tuto funkci bude střídat několik

žáků  zároveň  a  dle  časového  rozpisu  budou  potravu  pakobylkám  vyměňovat  a  rosit

insektárium, např. střičkou. 
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Tento  úkol  žáky  také  učí  pečlivosti  a  zodpovědnosti.  Je  vhodné  u insektária  zřídit

poznámkový deník, kde se budou všechny aktivity spojené s péčí o chov, případně i zjištěná

pozorování průběžně zapisovat. Tak se žáci a studenti budou učit systematickému pozorování

a sledování chování pakobylek, včetně správného a konkrétního záznamu pozorování. Půjde

tedy již  o  badatelsky orientovanou  činnost.  Učitel  by měl pravidelnou  výměnu  potravy i

průběžné  zápisy  v badatelském  deníku  kontrolovat  a  případně  činnost  žáků  a  studentů

korigovat. 

Pokud není  jakýkoli  z  žáků,  který má  nějakou z  činností  ohledně insektária  a  chovu

na starosti, ve škole přítomen, měl by být předem dohodnut s kolegou, který ho v této činnosti

na dočasnou dobu nahradí.

Pro  možnost  současného  sledování  teploty  i  vlhkosti  je  vhodné  zakoupit  teploměr  i

s vlhkoměrem.  Některý z žáků může být opět pověřen tím, že bude průběžně (např. denně)

sledovat a zaznamenávat do badatelského deníku teploty a vlhkost vzduchu v insektáriu. 

Jiný z žáků může být pověřen sledováním vývoje pakobylky, jak mění v průběhu svého

růstu od nymfy barvu, zda již klade vajíčka v dospělosti,  měřit  délku těla v jednotlivých

stádiích a sledovat kolik dní trvají jednotlivá stadia (od vylíhnutí k prvnímu svlékání a pak

od jednoho svlékání  k  dalšímu),  (Králíková 2002 –  2007).  Předem by měl  být  tento  žák

poučen,  jak  vajíčka  vypadají  (aby je  případně  nezaměnil  například  s  trusem,  neboť  jsou

vajíčka vzhledem ke své velikosti  trusu velmi podobná) a za jak dlouho by měla být  tak

nakladena, což bývá od 4 – 6 měsíců staří. Dále by měl být poučen, že vývoj embrya trvá

okolo 3 – 4 měsíců (Altmann1972). 

Žáci a studenti pověření péčí a pozorováním jevů v insektáriu pak mohou občas celé třídě

referovat  o  průběhu  chovu a  zaznamenaných  pozorováních.  To  přispěje  k získání  praxe

ve vyhodnocování  získaných  dat  a  jejich  ucelené  prezentaci  před  kolektivem (to  je  úkol

vhodný pro žáky středních škol, na základní škole by neměla tato aktivita velký význam).

53



13 Konkrétní náměty na pozorování a pokusy ve škole 

13.1 Nástin základních informací o druhu a chovu pakobylky 
indické

13.1.1 Metodika pro učitele

Tento námět pojednává o základních informacích o jednom z nejčastěji chovaných druhů,

a to pakobylce indické (Carausius morosus).

Toto pozorování učitel může realizovat jak v hodině pracovních činností, tak přírodopisu

v 7.  ročníku (základní školy),  aby se žáci seznámili  s tímto živočichem. Učitel  může tyto

informace žákům vyložit  ve formě  elektronické prezentace (např.  v MS Powerpoint  nebo

Openoffice  Impress)  s  přiloženými  obrázky.  V budoucnu  může  následovat  v  jiné  hodině

samotné pozorování chování tohoto živočicha.

Návrh elektronické prezentace pojednávající o pakobylce indické:

13.1.2 Základní informace o pakobylce indické 

• Je nenákladný a poměrně snadno chovatelný hmyz.

• Vyskytuje  se  ve  všech  tropických  a  subtropických  oblastech,  převážně  ve vlhčích

lesních ekosystémech. Nejvíce druhů žije v indomalajské oblasti (Zahradník 2004).

• Délka života: asi 4 měsíce

• Rozmnožování:

• Většina druhů žije v přírodě v populacích složených ze samců i samic a mladí jedinci

se líhnou z oplozených vajíček (Obrázek 37).

• V chovu vlivem nižších teplot při líhnutí vajíček vznikají populace samic bez samců,

které  kladou  neoplozená  vajíčka.  Rozmnožování  neoplozenými  vajíčky  se  nazývá

partenogeneze (Zajíček 2001 – 2013).
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Obrázek 36: Pakobylka indická Obrázek 37: Vajíčka pakobylky



13.1.3 Jak pakobylky chovat a pozorovat

• Vajíčka pakobylek,  určená  k líhnutí,  je  vhodné  vybrat  jemnou  měkkou  pinzetou

do malé uzavřené nádoby na mírně vlhký substrát (písek, rašelina). Vylíhnou se za 3 -

6 měsíců. Množství vajíček se pohybuje od 100 do 700.

• Pakobylka indická (Obrázek 36) může být chována s různými druhy pakobylek, je-li

dost potravy a prostoru. Jako jedinec nevyžaduje společnost jiných pakobylek, ale má

ji ráda.

• Zacházení s jedinci by mělo být velmi opatrné. Když jsou pakobylky malé, je nejlepší

na odchyt a přenášení používat jemný štěteček na malování.

• K  životu  potřebuje  pakobylka  potravu  –  čerstvé  listy  ostružin,  listy  jahodníku  a

ostružiníku  či  maliníku.  Pozor  na  listy  postříkané  insekticidem,  riziko  úhynu

pakobylek.

• Větve  se  zelenými  listy  je  potřeba  udržovat  v  čerstvé  vodě.  Větve  

s pakobylkami je potřeba denně rosit střičkou na rostliny.

• Pro chov je potřeba velká a vzdušná klec – insektárium, které musí být minimálně 3x

tak vysoké než je délka dospělého jedince.

• Dno klece je vhodné pokrýt papírem, který je potřeba každý týden vyměnit.

• Pakobylky mají rády pokojovou teplotu (20 – 25°C).

• Pakobylky potřebují klid několik dní před a po svlékání (Skuhravý 1968).

13.1.4 Jaké problémy mohou pakobylky mít?

• Zvracení a ochablost - většinou způsobeny

otravou  z  potravy.  Pakobylka  zpravidla

uhyne (Skřivánková 2012).

• Ztráta končetiny - není smrtelná, u mladých

jedinců  naroste  zpravidla  končetina  nová

(Lynne Maginnis 2008).

• Potřeba  častějšího  rosení  -  při  svlékání

pakobylek  (Obrázek  38)  se  doporučuje

zvýšit vlhkost prostředí (Rybka 2009).

• Kanibalismus - může k němu docházet, pokud jsou pakobylky ve stísněném prostoru a

mají nedostatek vody a potravy (Kovařík 2000).
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Obrázek 38: Svlečená kůže strašilky



13.2 Námět na zhotovení elektronické prezentace týkající se 
některého druhu z řádu strašilek

13.2.1 Metodika pro učitele

Další námětem k použití ve výuce a k prohloubení znalostí žáků ohledně problematiky

různých druhů strašilek může být následující scénář: 

Žáci  budou  rozděleni  do  skupin  zhruba  po pěti  dle  úvahy učitele.  Ten by měl  umět

odhadnout, který z žáků je šikovnější a samostatnější a kdo naopak potřebuje pomoci, a dle

toho rozvržení žáky ve skupinách přizpůsobit.

Každá ze skupin bude mít za úkol nastudovat podrobnější fakta o daném druhu strašilky

(např. o pakobylce indické, pakobylce rohaté, strašilce australské, strašilce  indické, strašilce

drsné, lupenitce dvouoké).

Každá  skupina  vyhledá  co  nejvíce  informací  z  různých  literárních  (i  internetových)

zdrojů. Jejich úkolem bude spíše preferovat použití literárních zdrojů, které budou uvedeny

na konci prezentace a také kdo se na jaké části podílel. Povinností bude, aby se každý z žáků

ve skupině podílel  alespoň na části  této  prezentace.  Žáci  tedy sami zhotoví  elektronickou

prezentaci (např. v MS Powerpoint nebo Openoffice Impress) s nejdůležitějšími informacemi

o daném druhu strašilky a jeho chovu a přiloží tematické obrázky. 

Na závěr každá skupina předloží svou prezentaci třídě, sdělí, co jim připadá na daném

živočichovi nejzajímavější.  Ostatní žáci si výklad zapíší do sešitu. Poté proběhne diskuze,

porovnávání a rozdíly mezi prezentovanými druhy (jak ve vzhledu, tak i chování apod.) 

Učitel poté jednotlivé práce skupin ohodnotí.
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13.3 Náměty na konkrétní pozorování chování strašilek a 
pakobylek – práce žáků s pracovním listem

13.3.1 Metodika pro učitele

Tento  námět  by  mohl  navazovat  na  první,  kdy  byly  učitelem  žákům  sděleny

v elektronické  prezentaci  nebo výkladem základní  informace  o  pakobylkách.  Žáci  mohou

pracovat s vlastním chovem pakobylky indické (či rohaté), který si ve třídě popřípadě zřídili. 

Tento úkol je vhodný pro žáky 6. - 9. ročníku ZŠ. K pozorování a plnění úkolu budou

potřebovat pouze lupu a níže uvedenou literaturu. 

Pracovat  budou  zhruba  po  4  žácích.  V  tomto  námětu  není  příliš  třeba  brát  zřetel

na rozvržení žáků ve skupinách jako v předchozím případě, jelikož všichni žáci ve skupině se

mohou podílet na stejných úkolech. Pokud je však ve skupině i šikovnější žák, může řešit

některé  jednotlivé  body  sám  (to  by  měl  učitel  během  práce  zaznamenat  a  adekvátním

způsobem pak žáka ohodnotit).

Nejdříve  budou  mít  žáci  za  úkol  od  sebe  rozeznat  pakobylku  indickou  od  strašilky

australské a popsat rozdíly. Je několik možností, jak toto realizovat. Pokud žáci ve svém již

zřízeném chovu  ve  škole  strašilku  nemají,  pokusí  se  ji  učitel  sehnat  v nějakém obchodu

s chovatelskými  potřebami  s  tím,  že  po ukončení  této  práce  strašilku  přidá  k  ostatním

pakobylkám  v  insektáriu.  Pokud  by  byla  možnost  této  varianty  pozorování,  kdy  žákům

v předchozí hodině byly sděleny základní informace o pakobylce indické, měli by dedukcí

přijít na to, že druhým pozorovaným živočichem je strašilka. Pokud tato možnost nebude, žáci

budou mít za úkol pozorovat chování pouze pakobylky indické.

Poté bude jejich úkolem druh strašilky zařadit do zoologického systému, vytvořit nákres

pakobylky (či strašilky) s popisem vnější stavby těla, zjistit co je to mimeze, pozorovat padací

a otáčecí reflex pakobylky a v literatuře vyhledat informace o způsobu života pakobylek (či

strašilek), (Altmann 1972).

 Žáci budou mít k dispozici od učitele na hodinách literaturu, ze které budou moci čerpat:

ČERNÍK, V. Přírodopis 6: zoologie a botanika: pro základní školy. 1. vyd. Praha: SPN -

pedagogické nakladatelství, 2007, 119 s. ISBN 80-723-5374-8.

JARKLOVÁ, J., PELIKÁN, J. Ekologický slovník terminologický a výkladový. Praha,

Fortuna, 1999, 144 s

DMITRIJEV, J. Hmyz: Známý i neznámý, pronásledovaný, chráněný. 1. vyd. Jan Zuska,

Libuše Zusková. Praha: Lidové nakladatelství, 1987, 192 s. ISBN 26-046-87.
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Učitel rozdá žákům níže uvedený pracovní postup a na závěr práce jednotlivých skupin

ohodnotí:

13.3.2 Pracovní postup pro žáky

1. Pozorujte a popište vnější stavbu těla pakobylky a strašilky.

2.  Pomocí  předložené  literatury  se  pokuste  zařadit  strašilku  australskou  a  pakobylku

indickou do systému živočichů (tedy do jakého kmene, třídy, řádu, čeledi a rodu patří).

3. Všimněte si pohybu strašilek a pakobylek a pokuste se ho popsat. Jak se chovají, když

je vyrušíte v insektáriu? Hýbou se či ne? 

4. Použijte lupu a pozorujte, jakou barvu mají tykadla, končetiny a povrch těla strašilky

australské a pakobylky indické, porovnejte je a výsledky pozorování zapište do sešitu.

5. Proveďte nákres strašilky australské nebo pakobylky indické s popisem vnější stavby

těla.

6. Ve slovníku najděte a poté zapište, co to je mimeze a zhodnoťte, zda se u strašilky a

pakobylky vyskytuje či ne.

Závěr: Z předložené literatury se pokuste shrnout základní údaje o strašilce australské a

pakobylce indické (výskyt, potrava, způsob rozmnožování…)
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14 Analýza učebnic pro základní a střední školy 

V rámci  této  práce  jsem provedla  analýzu  některých  nejčastěji  používaných  učebnic

pro základní  a  střední  školy s  tím,  že  jsem se  zaměřila  na  výskyt  informací  o  mimezi  a

strašilkách obecně. V tabulce jsou u jednotlivých učebnic uvedeny dva parametry:

• Výskyt  informací  o  mimezi  -  tzn.  jestli  je  možné v  dané  učebnici  nalézt  zmínku

o mimezi, mimetismu, mimikry

• Výskyt informací o řádu strašilek  - tzn. zda se vyskytuje poznámka o výskytu textu

zabývajícím  se  některým  druhem  řádu  strašilek  nebo  zda  se  konkrétní  učebnice

o strašilkách alespoň zmiňuje

14.1 Učebnice pro základní školy

Název učebnice a autor Výskyt
informací
o mimezi

Výskyt
informací

o řádu
strašilek

BECKETT,  Brian. Přehled  učiva  biologie:  doplňující  studijní

materiál.  1.  čes.  vyd.  Praha:  Václav  Svojtka,  1998.  ISBN 80-723-

7144-4.

žádná žádná

ČABRADOVÁ,  Věra,  František  HASCH,  Jaroslav  SEJPKA a

Ivana VANĚČKOVÁ. Přírodopis pro 6. ročník základní školy a primu

víceletého gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2003, 120 s. ISBN 80-723-

8211-X.

žádná žádná

ČABRADOVÁ,  Věra,  František  HASCH,  Jaroslav  SEJPKA a

Ivana  VANĚČKOVÁ. Přírodopis  7:  učebnice  pro  základní  školy  a

víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2005, 128 s. ISBN 80-723-8424-4.

žádná žádná

ČTRNÁCTOVÁ,  Hana  a  Marie  VASILESKÁ. Ekologie

v chemických příkladech: pro základní a střední školy. 1. vyd. Praha:

Septima, 1993, 63 s. ISBN 80-901-4465-9.

žádná žádná

DOBRORUKA, Luděk  J,  B.  VACKOVÁ,  R.  KRÁLOVÁ a P.

BARTOŠ. Přírodopis  III  pro 8.  ročník  ZŠ.  1.  vyd.  Praha:  Scientia,

Pedagogické nakladatelství, 1999, 159 s. ISBN 80-718-3167-0.

žádná žádná

FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Přírodopis pro sedmý

ročník základní školy. Praha: SPN, 1987. ISBN 14-089-83. 

žádná žádná
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FRONĚK,  Jiří  a  ilustr.  a  obálka  Šárka  BRTNOVÁ. Přírodopis

v sešitě pro 9. ročník základních škol. 2. vyd. Praha: Fortuna, 1991.

ISBN 80-852-9853

žádná žádná

JURČÁK,  Jaroslav  a  Jiří  FRONĚK. Přírodopis  7.  Olomouc:

Prodos, c1998, 143 s. ISBN 80-723-0015-6.

žádná žádná

KVASNIČKOVÁ, Danuše. Ekologický přírodopis  pro 8.  ročník

základní  školy  a  nižší  ročníky  víceletých  gymnázií.  2.,  upr.  vyd.

Praha: Fortuna, c1997, 127 s. ISBN 80-716-8477-5.

žádná žádná

ŘEHÁK,  Bohuslav. Vyučování  biologii  na  základní  devítileté

škole  a  střední  všeobecně  vzdělávací  škole:  Příspěvek  k  didaktice

biologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965.

žádná žádná

SKÝBOVÁ,  Jana. Přírodopis:  Zoologie  II  pro  základní  školy

pro sluchově  postižené.  1.  vyd.  Praha:  Septima,  2007,  95  s.  ISBN

978-80-7216-246-8.

žádná žádná

STOKLASA,  Jan,  Věra  ČÍŽKOVÁ  a  Blanka

VACKOVÁ. Organismy,  prostředí,  člověk:  učebnice  přírodopisu

pro 9.  ročník  základní  školy.  1.  vyd.  Praha:  Nakladatelství  České

geografické společnosti, 1996, 63 s. Natura. ISBN 80-860-3402-X.

žádná žádná

ZAPLETAL, Jan a Martin JANOUŠKA. Přírodopis 9. Olomouc:

Prodos, 2000, 95 s. ISBN 80-723-0069-5.

žádná žádná
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14.2 Učebnice pro střední školy

Název učebnice a autor Výskyt
informací
o mimezi

Výskyt
informací

o řádu
strašilek

BENEŠOVÁ,  Marika  a  Hana  HAMPLOVÁ. Odmaturuj!

z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-

7. 

zmínka
o mimikry

žádná

BERGER,  Josef. Ekologie:  Učebnice  pro  gymnázia  a  střední

odborné školy. České Budějovice: Kopp, 1959. ISBN 80-7232-0130-

0. 

žádná žádná

BRANIŠ,  Martin. Základy  ekologie  a  ochrany  životního

prostředí:  učebnice  pro  střední  školy.  Vyd.  1.  Praha:

INFORMATORIUM, 1997, 143 s. ISBN 80-860-7303-3. 

žádná žádná

BUMERL, Jiří. Biologie: pro střední odborné školy: zemědělské,

lesnické,  rybářské,  zahradnické,  ochrany  a  tvorby  životního

prostředí.  4.,  přeprac.  a  dopl.  vyd.,  v  SPN  1.  Praha:  SPN  -

pedagogické nakladatelství, 1997, 143 s. ISBN 80-859-3775-1. 

žádná žádná

DANĚK, Gustav. Zoologie pro III. ročník gymnázií: za odborné

spolupráce Waltra Černého. Albert Jonáš. Praha: Státní pedagogické

nakladatelství, 1966, 287 s. 

zmínka
o mimikry

zmínka 
o lupenitce 
podivné - 
(Phyllium 
frondosum)

HANČOVÁ,  Hana. Biologie  v  kostce  I:  Obecná  biologie,

mikrobiologie,  botanika,  mykologie,  ekologie,  genetika.  1.  vyd.

Havlíčkův Brod: Fragment, 1997, 112 s. ISBN 80-720-0059-4. 

žádná žádná

JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia:

(teoretická  a  praktická  část).  7.  aktualiz.  vyd.  Olomouc:

Nakladatelství  Olomouc,  2004,  573 s.,  barevné přílohy.  ISBN 80-

718-2177-2. 

žádná žádná

KVASNIČKOVÁ,  Danuše. Základy  ekologie.  2.  vyd.  Praha:

Státní pedagogické nakladatelství, 1992, 87 s. ISBN 80-042-6266-X.

žádná žádná
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LAŠTŮVKA, Zdeněk a  Pavla  KREJČOVÁ. Ekologie.  1.  vyd.

Brno: Konvoj, 2000, 183 s. ISBN 80-856-1593-2. 

žádná žádná

MUDRYCH, Karel a Jitka MUDRYCHOVÁ. Maturitní otázky:

ekologie: 50 podrobně zpracovaných témat. 1. vyd. Třebíč:  Radek

Veselý, 1999, 133 s. ISBN 80-902-4738-5. 

žádná žádná

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie.  1.  vyd.  Praha:  Scientia,  1994,

286 s. ISBN 80-858-2757-3. 

žádná žádná

PECHOČ, Karel. Zoologie pro vyšší třídy středních škol. 2. vyd.

Praha: Česká grafická Unie, 1948. 

žádná zmínka
o nápodobě
k suchým
větvičkám

ŠLÉGL,  Jiří,  František  KISLINGER  a  Jana

LANÍKOVÁ. Ekologie a ochrana životního prostředí: pro gymnázia.

Vyd. 1. Praha: Fortuna, 2002, 157 s. ISBN 80-716-8828-2. 

žádná žádná

WERNER BAER, Heinz. Biologické pokusy ve škole.  3.  vyd.

Václav Roubíček. Eberhardt Graf]. Praha: SPN, 1973, 241 s. 

žádná žádná

14.3 Shrnutí 3. hypotézy

Hypotéza: Více než polovina sledovaných školních učebnic pro základní a střední školy

se tématem mimetismu a chovem strašilek nijak nezabývá.

Shrnutí: Po  prostudování  výše  uvedených  učebnic  lze  říci,  že  třetí  hypotéza  byla

potvrzena,  protože  informace  o  mimetismu  a  řádu  strašilek  se  objevily v analyzovaných

učebnicích jen zcela výjimečně.

Existuje  pouze  pár  výjimek  v  učebnicích  určených  výhradně  pro  výuku  na  středních

školách  (viz  tabulka  výše:  BENEŠOVÁ,  Marika  a  Hana  HAMPLOVÁ. Odmaturuj!

z biologie, DANĚK, Gustav. Zoologie pro III. ročník gymnázií a PECHOČ, Karel. Zoologie

pro vyšší  třídy středních škol),  které  se  jen okrajově zmiňují  o  mimikry a řádu strašilek.

Podrobnější informace k předmětnému tématu z výše uvedených učebnic není možné získat,

v případě  potřeby je  nutno  čerpat  např.  z  vysokoškolské  nebo  odborné  literatury  (viz  18

Seznam použitých literárních zdrojů).

Proto  jsou  pak  součástí  předložené  diplomové  práce  mimo  jiné  i  návod  na  zařízení

insektária ve školní třídě a konkrétní náměty na pozorování předmětných jevů a jedinců tak,

aby se žáci  základních a  středních škol  přiměřeně  jejich věku měli  možnost  dozvědět  co

nejvíce informací o životě a chovu alespoň některých druhů tohoto řádu. 
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15 Diskuze 

15.1 Diskuze k chovu

Během svého zhruba ročního pozorování  (tedy od listopadu 2012 do listopadu 2013)

všech tří výše popsaných chovů různých druhů strašilek jsem se řídila pokyny nebo radami,

které uvádí literatura, například Kovařík (2000) či Zahradník (2004).

Níže  je  uvedeno,  s  čím  se  mé  pozorování  s  literaturou  shoduje  a  s  čím  je  naopak

v rozporu.

Výběr  insektária: Vzhledem k tomu,  že  velikost  pakobylek rohatých (či  indických)  je

okolo  9  cm,  je  tedy  nutné  zajistit,  jak  literatura  uvádí,  insektárium  větších  rozměrů

s přístupem vzduchu (viz kapitola  10.1 Zařízení insektária).  Insektárium by tedy mělo být

pokryto sítí proti hmyzu, které umožňuje i lepší přístup při rosení a obecně k chovancům.

Ověřila  jsem, že  toto  jsou  opravdu velmi  podstatné  podmínky  úspěšného  chovu.  Pokud

bychom zvolili insektárium výrazně menší, mohlo by skutečně docházet k defektům končetin

apod.

Potrava: Zaznamenala  jsem  odlišnost  příjmu  konkrétních  druhů  potravy  od informací

různých  literárních  zdrojů.  Zjistila  jsem,  že  jak  pakobylka  indická,  pakobylka  rohatá  i

strašilka australská se živí pouze listy maliníku či ostružiníku,  nikoli  také  listy jahodníku,

břečťanu,  hlohu,  růže  či  dubu,  jak  je  zmiňováno  například  v literatuře  (Kovařík  2000,

Zahradník 2004).  Řídila jsem se pokyny příslušné literatury a potravu umístila do sklenic

s vodou, tím vydržela čerstvější a byla déle vhodná ke krmení.

Teplota  a  vlhkost: Potvrdila  jsem informace uváděné v literatuře.  Druhům, které jsem

chovala, neprospívá teplota vzduchu pod 15 °C, kdy dochází k úhynům a naopak vyšší než 30

°C (při této teplotě ještě sice lze strašilky chovat, ale je nutné jim zajistit větší přísun vody

rosením než při teplotách nižších).

Chování: Všimla  jsem si,  že  strašilky  zvýší  pohyb  v  momentě,  kdy  zjistí,  že  došlo

k výměně potravy ze suché na čerstvou. Pokud jde o ochranu před predátorem, využívají buď

tanatózu, která je spojena s mimezí, kdy je tedy příslušná strašilka skryta mezi větvičkami

ostružiníku, což příslušná literatura také potvrzuje. Teprve když nebezpečí pomine, přelézají

na jiné místo. Co se týče rychlosti  úniku před predátorem, jsem pozorovala,  že pokud jde

o nymfy, snaží se utéci daleko rychleji než dospělci. Typický je pro ně také otáčecí reflex,

který je ve výše uvedené literatuře zmiňován - pokud dojde k obrácení strašilky na hřbetní

stranu, má tendenci se otáčet zpět do obvyklé polohy a stavět se na končetiny.  Vzhledem

k tomu, že jsem pozorovala, že k pohybu a přesunům těchto živočichů během dne obvykle
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nedochází, jsou aktivní tedy především v noci (pohyb po insektáriu, příjem potravy, svlékání

apod.), potvrdila bych tedy uváděné informace z literatury, že se jedná o noční živočichy.

Zbarvení: Zaznamenala jsem, že u pakobylek rohatých během vývoje došlo k opakované

změně  zabarvení  od  zelených  nymf  po  hnědé  dospělce,  kteří  se  později  zbarvili  nazpět

do zelena. Vzhledem k tomu, že od té doby, co začaly klást vajíčka, do úhynu prvních jedinců

tohoto  druhu,  se  jejich  zbarvení  nezměnilo.  Mohu  tedy říci,  že  konečné  zbarvení  těchto

dospělců zůstane zelené. Tento fakt jsem nenalezla v žádné studované literatuře.

Určování  druhu: Vzhledem k  tomu,  že  jsem až  ke  konci  pozorování  druhého  chovu

zjistila, že se nejedná o druh pakobylky indické, ale rohaté, a bylo mi řečeno od známého

chovatele, který mi chov zprostředkoval, že některé zdroje uvádějí, že se jedná o tentýž druh.

Tuto  skutečnost  jsem se pokoušela  ověřit  a  nalezla  jsem pouze  jeden dle  mého ne  příliš

seriózní zdroj, který tuto možnost uvádí, a to v článku „Pakobylka indická (rohatá)“ (Guňková

2001). Vzhledem k tomu, že zbylá mnou prostudovaná literatura - viz např. Kovařík (2000),

Zahradník (2004), Zajíček (2001 – 2013) - uvádí rozdělení pakobylky rohaté a indické na dva

druhy, přikláněla bych se k tomu, že tento fakt je pravdivý. Potvrdila jsem si ale, že pokud

není člověk odborníkem na druhy řádu strašilek, není možné již ve stádiu nymfy tyto dva

druhy od sebe spolehlivě rozeznat.

Rozmnožování: Vzhledem k tomu,  že  nakladly vajíčka  během mých tří  chovů pouze

pakobylky rohaté, nemohu posoudit, zda existuje rozdílnost v rozmnožování ostatních druhů.

U těchto  pakobylek  se jednalo  o partenogenezi.  Zbarvení  a  velikost  vajíček  se  shodovala

s uváděnou literaturou. Jelikož k nakladení vajíček došlo těsně před dokončením diplomové

práce, nebylo možné vyhodnotit,  zda při dodržení postupů uváděných v odborné literatuře,

dojde úspěšně k jejich dalšímu vývinu.  

Náročnost  chovu: Mohu  souhlasit,  že  chov  pakobylek  indických  a  rohatých  je  dle

literatury  snadnější  než  strašilky  australské,  u  které  je  nutné  mít  s  chovem  již  nějaké

zkušenosti. Mně osobně se i přes snahy, doporučení od chovatele a rady získané z literatury, i

přesto nepodařilo zajistit ty správné podmínky pro jejich zdárný vývoj z nymfy po dospělce.

K  úhynu  došlo  již  ve  stádiu  nymfy.  Proto  bych  chov  tohoto  druhu  nedoporučila  ani

do školních insektárií.
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15.2 Diskuze ke konkrétním námětům na pozorování a pokusy 
ve škole 

Výše jsem uvedla několik námětů, jakým způsobem lze pozorovat různé druhy strašilek a

provádět  pokusy ve  škole.  Některé  myšlenky jsou čerpány z  výše  uvedené literatury,  ale

vzhledem k tomu, že jsem získala vlastní zkušenosti z tří chovů několika druhů strašilek, je

většina námětů mých vlastních. Ty jsou prezentovány tak, aby mohly být použity k výuce

přírodopisu či biologie, jak ve vyšších ročnících základní školy, tak i v nižších třídách škol

středních.

Pokud  bude  námět  na  konkrétní  pozorování  chovu  strašilek  (práce  žáků  s pracovním

listem) realizován na střední škole, je možné použít literaturu, která více odpovídá vyspělosti

těchto žáků a nabízí obsáhlejší informace - např. Kovařík (2000). 

15.3 Diskuze k analýze učebnic pro základní a střední školy 

Podrobnější analýzu výše uvedené literatury a učebnic pro základní a střední školy jsem

realizovala právě z důvodu, že jsem se dosud nesetkala s žádným materiálem, který by se

zabýval problematikou výskytu informací o mimetismu a potažmo o řádu strašilek ve školní

výuce. Zjištěné informace tedy není možné konfrontovat s jinými zdroji.
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16 Závěr

Během několika milionů let vývoje živých organismů pod tlakem neustálého ohrožení

života  byli živočichové  nuceni  přizpůsobovat  svůj  vzhled  a  chování  svému okolí  (ať  již

za účelem obrany nebo získání potravy) a zvyšovat tím své šance na přežití. Ty organismy,

které  svoji  podobu  přizpůsobili  svému  okolí  nejdokonaleji,  lze  označovat  za  mimetické.

V minulosti  se  pak  tématem  mimetických  jevů  nárazově  zabývali  nejen  vědci  z oblasti

přírodovědy  a  příbuzných  oborů,  ale  i  laická  veřejnost.  Systematičtější  rozvoj  zkoumání

těchto jevů v přírodě nastal  však až v průběhu tzv.  „darwinovského evolučního převratu“.

Strategie  splynutí  s  prostředím,  která  je  v  živočišné  (ale  i  rostlinné)  říši  velmi  účinnou

obranou  před predátory,  se  však  stala  inspirací  i  pro  některé  zcela  praktické  činnosti

realizované člověkem. Typickým příkladem je např. vojenské maskování, které lze s určitou

nadsázkou označit jako určitou formu uměle vyvolaného mimetismu.  

Z praktického hlediska byla pro účely předložené diplomové práce důležitá především

skutečnost,  že  se  i  v  tuzemských  podmínkách  v  posledních  letech  rozšířila  nabídka

živočišných  druhů,  které  je  možno  získat  v  běžné  obchodní  síti  nebo  přímo  na  burzách

od chovatelů a které pak lze chovat v domácím nebo školním prostředí. Do popředí zájmu

chovatelů se tak dostávají i exotické druhy zvířat, které svojí výstředností dokáží fascinovat

vědce i nezasvěcenou veřejnost. Jedním z takovýchto tvorů jsou i strašilky, které si vysloužily

u chovatelů  svoji  popularitu  právě  pro  svoji  naprosto  dokonalou  schopnost  mimeze,  tedy

„maskování  se“  vůči  svému  okolí,  a  které  se  také  staly  ústředním  tématem  předložené

diplomové práce. 

Důležité  pro  orientaci  v celé  práci  bylo  v úvodních  kapitolách  seznámení  se  základní

terminologií, klasifikací, systematikou, anatomií a morfologií strašilek. Učitelé mohou využít

přehledný výčet  třiceti  zajímavých,  více i  méně chovatelsky náročných druhů s uvedením

základních informací o jejich poznávacích znacích, rozšíření a biologii.

Navazující praktická část práce pak ukazuje možnosti chovu strašilek v domácím nebo

školním prostředí.  Všechny tři  vlastní  experimentální  chovy s druhy pakobylek indických,

pakobylek rohatých a strašilek australských byly uskutečněny v prostředí domácím. 

V jednotlivých kapitolách praktické části práce jsou pak popsány vlastní zkušenosti se

zřízením  a  údržbou  insektária  i  samotným  chovem  strašilek.  Zde  jsou  prezentovány  jak

literární, tak i vlastní postřehy z chovů. Zde uvedená doporučení pro začátečníky mohou být

přínosná  i  pro  pedagogy,  kteří  chtějí  ve  škole  zřídit  chov  strašilek,  což  může  oživit  a

zatraktivnit výuku biologie.

Následující kapitola předložené diplomové práce obsahuje analýzu učebnic pro základní a
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střední školy, a to z hlediska četnosti výskytu informací, které by zmiňovaly mimetické jevy

nebo přímo řád strašilek. Bylo zjištěno, že tyto informace jsou sice poněkud neuceleně, ale

přesto dostupné v přírodovědné literatuře nebo na internetu. Dnes je možné se setkat s celou

řadou  odborných  publikací,  které  se  o  řádu  strašilek  zmiňují  nebo  se  zabývají  tématem

mimetismu, a to jak v češtině, tak i v dalších jazycích. Tento fakt je zřejmý ze seznamu použité

literatury v závěru práce. O oblibě chovu svědčí dokonce i internetové portály, které se zabývají

výhradně strašilkami a jejich chovem. Naopak jednotlivé analyzované učebnice určené žákům

základních a  středních  škol  však tomuto  tématu  nevěnují  téměř žádnou pozornost.  Zmínky

o mimetismu se v učebnicích vyskytují pouze velmi sporadicky a stejně tak je tomu i v případě

konkrétních  zmínek  o  strašilkách.  Možnost  oživení  výuky biologie  právě  chovem strašilek

ve školním prostředí tak závisí především na iniciativě konkrétního vyučujícího.

V závěrečné části předložené diplomové práce jsou na základě zjištěných poznatků shrnuty

a vyhodnoceny tři v úvodu práce nastíněné hypotézy.

Prokázala  jsem,  že  strašilky  jsou  vhodnou  didaktickou  skupinou  využitelnou  ve  výuce

biologie  a  ekologie  a  že  existuje  i  několik  druhů  snadno  chovatelných  druhů,  které  lze

doporučit  pro chov  ve školních  insektáriích.  Potvrdila  se  i  hypotéza,  že  více  než  polovina

sledovaných školních učebnic pro základní a střední školy se tématem mimetismu a chovem

strašilek nijak nezabývá.

S  ohledem na  výše  popsané  skutečnosti  je  možno  konstatovat,  že  v  náročnosti  chovu

jednotlivých druhů strašilek lze pozorovat značné odlišnosti. Chovatelům – začátečníkům je tak

možno k chovu doporučit pouze některé druhy, jako jsou např. pakobylka indická a pakobylka

rohatá, které jsou pro domácí či školní chov vhodné. Tyto druhy nejsou náročné na zařízení

insektária  a  vyhovuje  jim  běžná  pokojová  teplota. Získání  pomůcek  a  prostředků  nutných

k chovu  strašilek  není  nijak  složité  ani  finančně  náročné.  Chovatelé  se  však  musí  smířit

s poměrně krátkým životem strašilek.  Péče o insektárium je nenáročná a spočívá v nutnosti

každodenně rosit insektárium, pozornost musí být věnována vhodnosti rostlinné potravy a její

průběžné výměně. Zajištění těchto podmínek však může být nepochybně i v silách začínajících

chovatelů.

Jak  již  bylo  zmíněno,  strašilky  jsou  bezesporu  pozoruhodní  živočichové,  atraktivní  i

pro laickou veřejnost. Je tedy pravděpodobné, že by i u žáků a studentů základních a středních

škol mohly vzbudit zájem o chov s následnou možností pozorování jejich chování. 

Závěrem lze konstatovat, že pokud vezmeme v úvahu všechny výše popsané skutečnosti, je

v případě zájmu žáků a pedagoga chov strašilek ve školním prostředí možný a může tak být

vhodným  alternativním  oživením  výuky  biologie  a  současně  ho  lze  využít  k doplnění

konkrétních  informací,  kterých  je  v učebnicích  o  strašilkách  pro  základní  i  střední  školy

poskrovnu.
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