
Univerzita Karlova  

Pedagogická fakulta 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

2018 Daniel Brabenec 
  



Univerzita Karlova  

Pedagogická fakulta 

Katedra biologie a environmentálních studií 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Vybraní zástupci řádu Phasmatodea a jejich strategie přežití 

Selected Phasmid Species (Insecta: Phasmatodea) and Their Life Histories 

Daniel Brabenec 

Vedoucí práce:  Mgr. Dagmar Říhová 

Studijní program:  Specializace v pedagogice 

Studijní obor:  Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání 

a chemie se zaměřením na vzdělávání 

2018 

 



Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Vybraní zástupci řádu Phasmatodea a jejich 

strategie přežití vypracoval pod vedením vedoucího práce samostatně za použití v práci 

uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání 

jiného nebo stejného titulu. 

 

 

 

 

V Praze dne 18. dubna 2018 

........................................................ 

podpis 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Chtěl bych moc poděkovat vedoucí mé práce, Mgr. Dagmar Říhové, především za ochotu, 

trpělivost, vstřícnost a cenné rady. Dále všem, jejichž trpělivost jsem poslední dobou 

pokoušel. Děkuji.  



ANOTACE 

Předkládaná bakalářská práce má charakter rešerše, zaměřuje se na strašilky, jejich vlastnosti 

a nástin způsobu jejich chovu. 

Téma práce odpovídá studované kombinaci oborů. Předložená práce obsahuje obecnou 

charakteristiku strašilek, jejich biologii a životní strategie sloužící k přežití v přírodě. Dále 

obsahuje popis pěti konkrétních druhů a jejich specifických a výrazných životních strategií 

Popisované druhy byly vybrány na základě vzájemné odlišnosti tak, aby postihly základní 

morfotypy skupiny Phasmatodea, dle osobní zkušenosti s jejich chovem a relativně snadné 

dostupnosti. Modelové druhy byly srovnány; a u každého z nich byly popsány základy 

chovu. Zdůrazněny byly především snadno pozorovatelné vlastnosti a projevy chování 

strašilek, demonstrovatelné ve výuce i při domácím chovu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
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ANNOTATION 

Submitted Bachelor thesis provides general overview on Phasmids, their characteristics and 

basics of their breeding. 

The topic of the thesis befits study programme. Presented Bachelor thesis includes general 

characteristics of Phasmids, their biology and life histories allowing their survival in natural 

condition. The thesis further describes five species in more detail. 

Model species were selected upon their various properties, to cover different morphotypes 

of Phasmatodea and according to the personal experience with their breeding and relative 

availability. Chosen species were compared, and description of their breeding is provided. 

Easily observable morphological features and behaviour patterns were emphasized.  
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1 Úvod  

Ačkoliv mne již od mala fascinuje příroda a veškeré její taje a krásy, chov klasických 

domácích, ale i zvláštních exotických zvířat, rozhodl jsem se ve své bakalářské práci zaměřit 

pouze na jediný řád hmyzu: strašilky (Phasmatodea). Přestože by se mohlo na první pohled 

zdát, že se tak o mnoho ochuzuji, opak je pravdou. S mnohými zástupci strašilek jsem se 

setkal osobně a mnohé více či méně úspěšně choval a rozmnožoval. Strašilky určitě zaujmou 

hlavně svým bizarním vzhledem s bohatou, atypickou morfologií, pozoruhodnými 

specializacemi a velmi neobvyklými strategiemi, jak přežít a rozmnožit se. Úspěšnost těchto 

strategií podporuje evoluční vývoj skupiny dlouhý několik desítek milionů let i jejich stálé 

a hojné zastoupení v současných ekosystémech. 

Primární nebezpečí ohrožující jedince, ba i celé populace strašilek, je v současné době 

důsledkem lidské činnosti: deforestace, požáry a takzvaná kultivace krajiny. Bohužel 

takovémuto tlaku strašilky nemohou odolat ani se mu přizpůsobit. Proto mnohé druhy 

z původních lokalit mizí, anebo se stávají nechtěnými škůdci na nově vzniklých plantážích. 

Strašilky jsou nositeli archaických, společných hmyzích znaků i svých výlučných, 

moderních a progresivních, odlišných ode všech ostatních hmyzích řádů. Nezvyklá diverzita 

panuje i v rámci řádu samotného: tvarová i velikostní rozmanitost je přítomna jak mezi druhy 

a řády, tak i mezi jedinci opačného pohlaví v rámci jednoho druhu. Velikostní rozmanitost 

si můžeme demonstrovat na délce dospělců, kdy nejmenší zástupci dorůstají pouhých 

několik milimetrů (Miniphasma), nejdelší dospělci naopak svou celkovou délkou přesahují 

půl metru (Phyryganistria chineensis z Číny dosahuje úctyhodných 62,4 cm, viz obrázek 1.). 

Strašilky se díky tomu v současnosti považují za nejdelší hmyz světa. 

Strašilky se sice na území České republiky nevyskytují, lze je však snadno sehnat a chovat i 

za minimálních časových a materiálních investic, což z nich dělá výborný modelový 

organismus právě ve školách i během mimoškolních aktivit a zájmových kroužků. Pro 

nízkou náročnost mohou žáci vést chov sami doma nebo i jako součást vlastních školních 

pozorování a projektů. Jako neškodný hmyz s poměrně snadnou manipulací se dají využít 

také jako pomocníci při seznamování žáků se členovci a jako prevence různých fóbií (např. 

entomofobie, arachnofobie). 
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Práce nastiňuje biologii a některých strategií přežití pěti vybraných druhů strašilek 

(Peruphasma schultei, Extatosoma tiaratum, Phyllium giganteum, Sipyliodea sipylus, 

Eurycantha calcarata). Se všemi těmito druhy mám osobní chovatelskou zkušenost, na 

jejímž základě byly pro účely práce vybrány. Jednoduše na nich lze demonstrovat 

morfologické odlišnosti, způsob manipulace i úpravu chovu. 

Doufám, že text napomůže především školním chovatelům-začátečníkům v zakládání 

nových chovů a bližšímu seznámení se se strašilkami coby zajímavými modelovými 

organismy. 
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2 Obecně o strašilkách 

Jméno řádu Phasmida (ekv. Phasmatida, Phasmatodea, Phasmoptera) vychází z řeckého 

výrazu „phasma“ označujícího „ducha“, „přízrak“, „fantoma“ nebo také „něco skrytého“. 

Odtud ostatně pochází i český název řádu – strašilky. Kromě striktně vymezené linie 

Phylliinae (lupenitky), čítající jen několik desítek druhů, zahrnuje dalších pět čeledí. 

S narůstajícím počtem popsaných druhů dochází k častému přeřazování nejen v rámci čeledí 

a celá systematika se tak s přispěním každého autora dynamicky mění (Anonymous, 2017a; 

Anonymous, 2017c; Kovařík, 2000; Zajíček, 2001). Odpovědí na četné změny, a to i 

v rodových jménech, a snahou vytvoření neměnného oporného bodu pro zájemce o strašilky, 

je sestavit tzv. seznam. Jde sice o artificiální pomůcku, svému účelu ale slouží více než 

dostatečně. Tento seznam sestavili odborníci ze skupiny nadšených chovatelů strašilek 

z Velké Británie – Phasmid Study Group (PSG) – a zařadili do něj všechny známé druhy 

chované na území Velké Británie i kontinentální Evropy. Popsané druhy nesou označení 

PSG a číslo udávající chronologické pořadí, ve kterém byl druh do seznamu zařazen. Nyní 

se na studijním listu nachází téměř 400 druhů (Anonymous, 2017b). Vhodným příkladem 

prospěšnosti tohoto seznamu je druh PSG5 – Medauroidea extradentata, pakobylka často 

obývající evropské chovy a měnící nejen zařazení, ale také rodové jméno (předchozí 

Baculum extradentatum, Clitumnus extradentatus; česky označován jako pakobylka rohatá). 

Pro svou přehlednost a neměnnost se seznam stal dobrou pomůckou pro dorozumívání mezi 

chovateli i výzkumníky. 

  

Obrázek 1.: Srovnání Phyryganistria chineensis s jinými zástupci hmyzu. 
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2.1 Systematické zařazení strašilek 

V hierarchickém systému strašilky řadíme mezi členovce (Arthropoda), nadtřídy 

šestinohých (Hexapoda), křídlatý jevnočelisný hmyz (Insecta), v rámci něhož spadají mezi 

novokřídlé (Neoptera). Náhled na jejich přesné zařazení se také v poslední době vícekrát 

změnil především zvýšeným důrazem na výsledky genetických výzkumů. Stále si však 

zachovávají své bazální místo v rámci takzvaného orthopteroidního komplexu. K příbuzným 

řádům, které jsou strašilkám nejblíže příbuzné, a se kterými bývají strašilky často spojovány 

do vyšších systematických skupin, patří například rovnokřídlí (Orthoptera), škvoři 

(Dermaptera), švábi (Blattaria), kudlanky (Mantodea), snovatky (Embiidina) a pošvatky 

(Plecoptera). Na příbuznosti těchto řádů poukazují nejen morfologické znaky, ale také 

analýzy sekvencí malých podjednotek rRNA (Anonymous, 2017c). Dobrým společným 

znakem těchto řádů je kousací ústní ústrojí, pět tarsálních článků na distální části končetiny 

a nedokonalý vývoj, tedy vývoj probíhající od vajíčka přes nymfu, která roste po určitý počet 

instarů a je podobná dospělci, až po imago. Imago už se dále nesvléká a na rozdíl od nymf 

má plně vyvinuté pohlavní orgány a mnohdy i křídla. První pár křídel je u orthopteroidních 

řádů obvykle vyztužen a přeměněn v krytky, druhý pár často zůstává blanitý a silně žilnatý. 

Studie Misof a kol. (2014) založená na genetickém výzkumu potvrzuje monofyletickou 

skupinu Polyneoptera a odhaduje její stáří zhruba na 302 miliónů let (s rozptylem 377–231 

milionů let). Do polyneopterních řádů tato studie zařazuje škvory, pošvatky, sarančata, 

kobylky a cvrčky, snovatky, strašilky, strašilkovce (Mantophasmatodea), cvrčkovce 

Obrázek 2.: Systém Polyneoptera dle práce Misof et al. (2014), upraveno. 
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(Grylloblattodea), kudlanky (Mantodea), šváby, termity (Isoptera) a drobněnky (Zoraptera). 

ejbližší příbuzní strašilek by pak měli být snovatky, cvrčkovci a strašilkovci; viz Obrázek 2. 

2.2 Vzhled a somatotypy 

Vzhledem se strašilky obvykle snaží splývat 

s okolím, většinou napodobují části rostlin, tedy 

fytomimetizují (Friedemann a kol., 2012). 

Nejodlišnější skupinou jsou tzv. lupenitky 

(Phylliinae, viz obrázek 4.), které imitují celým 

tělem list. Zbylí zástupci mimetizují jiné části 

rostlin, například suché a otrněné větévky, kůru, 

suché a pokroucené listí a podobné pro predátory 

neatraktivní objekty (viz obrázek 3.). Somatotyp 

(Kovařík, 2000) strašilky napodobující prostou 

větévku nebo stéblo se obvykle označuje slovem 

pakobylka (na obrázku 5.). Tento pojem je 

používán pouze v českém jazyce a nemá 

taxonomickou hodnotu. Somatické typy 

neodpovídající představě „větvičky“ ani „listu“ 

nazýváme obecně strašilky. U lupenitek dochází 

ke shodě systematického i somatotypového 

označení, u ostatních phasmid nedochází ke 

striktnímu taxonomickému rozlišování na 

„pakobylky“ a „strašilky“ (Kovařík, 2000). Ne 

všechny strašilky se ale snaží co nejvíce 

splynout s okolím, některé druhy se snaží o 

přesný opak. Nosí výrazné, křiklavé barvy naznačující jejich konzumentům jedovatost a 

nebezpečnost. Tyto druhy vsadily na přesný opak krypse – aposematismus, popřípadě 

Obrázek 4.: Lupenitka 

Obrázek 3.: Strašilka 
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pseudoaposematismus, pakliže nejsou reálně nebezpečné a jen nosí výstražné barvy. I přes 

někdy až odpudivý vzhled se nejedná o nebezpečný hmyz, ba naopak: všechny strašilky jsou 

býložravé a člověku neškodné.  

 

 

  

Obrázek 5.: Pakobylka 



13 

 

3 Biologie strašilek 

3.1 Úvod do systému strašilek 

Původní systém strašilek, založený na morfologických znacích, rozděloval strašilky do dvou 

skupin – Areolatae a Anareolatae – podle toho, jestli mají na distálním konci tibií posledních 

dvou párů končetin tzv. areolu, trojúhelníkovou plošku. Toto jednoduché rozdělení 

v současné době ustupuje molekulárně-biologickým poznatkům a obě skupiny jsou v novém 

řazení částečně „namíchány“ v nověji pojímaných čeledích Phylliidae (nahrazující 

Areolatae) a Phasmidae (nahrazující Anareolatae) (Hanzlík, 2017; Kovařík, 2000). Dalšími 

morfologickými determinačními znaky jsou počet tarzálních článků (rod Timema se oproti 

obvyklým pěti článkům odlišuje počtem pouhých tří článků a často bývá pro své primitivní 

znaky vyčleňován) (Kovařík, 2000; Misof, et al., 2014), relativní velikost prvního 

abdominálního článku (segmentum medianum), tvar vnějších pohlavních orgánů a vajíček, 

přítomnost a diferenciace křídel, mimo jiné také četnost a tvar výrůstků na celém těle. 

Problém taxonomického využití morfologických znaků vyplývá z relativně velké plasticity, 

jejich taxonomická hodnota je tudíž zpochybnitelná. Plastičnost morfologických znaků 

otevírá cestu ke konvergentním adaptacím a navzájem nepříliš příbuzné druhy poté nesou 

sobě velmi podobné znaky odpovídající vystavení relativně stejných tlaků prostředí 

(Kovařík, 2000). Vzhledem k nepřehlednosti a neustálenosti současné systematiky řádu se 

jí nebudu více věnovat a pozornost zaměřím na řád jako celek, a poté na pár vybraných 

druhů. 

 

3.2 Rozšíření 

Nejvíce druhů strašilek se vyskytuje v teplých a humidních oblastech tropických a 

subtropických pásů. Bohatou druhovou diverzitu vykazují především zalesněné oblasti 

jihovýchodní Asie a Oceánie (konkrétně indomalajská oblast), odkud je známa zhruba 

polovina popsaných druhů (cca 1500)). Areál rozšíření zasahuje do Austrálie, Nového 

Zélandu i Afriky. Několik čeledí nalezneme také v Jižní Americe a na jihu Severní Ameriky. 

Na obrázku 6. šedá plocha znázorňuje výskyt strašilek ve světě. Pakobylky můžeme vidět i 

ve volné přírodě Evropy, a to především v oblasti Mediteránu (např. zástupce rodů Bacillus, 
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Clonopsis a Leptinia), ale i na jihu Anglie, kde zdomácněli chovaní jedinci z Nového 

Zélandu (nejčastěji druhy Acanthoxyla inermis, Acanthoxyla geisovii a Clitarchus hookeri), 

a takto introdukovaní přežívají (Anonymous, 2017b; Kovařík, 2000; Lee, 2013). 

 

Obrázek 6.: Rozšíření strašilek na světě. 

 

3.3 Potrava 

Veškeré strašilky jsou býložravé. Jejich kousací ústní ústrojí jim dovoluje přijímat pouze 

čerstvé listy, popřípadě mladé výhonky. Vstup do ústního ústrojí je, na rozdíl od lidí, kde je 

transverzálně, položeno mediálně. Kusadla také pracují laterálně, nežvýkají tedy jako lidé 

pohybem mandibuly nahoru a dolů, ale párem kusadel ze stran dovnitř. Strašilka při krmení 

přiblíží hlavu k okraji čepele listu a spásá jej takovým způsobem, že jedna strana hlavy 

směřuje nad rovinu listu, druhá pod ni. Rovina listu tak teoreticky prochází hlavou krmící se 

strašilky mediálně. List 

okusuje postupně v srpovitě 

zahnutých páscích, vytváří 

tak na listech charakteristické 

okrouhlé kousance, jak 

znázorňuje obrázek 7. Vždy 

okusují jen kraje listu, 

nedokážou list konzumovat 

„od prostředka“.  

Obrázek 7.: Příjem potravy 
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Při nekontrolovaném přemnožení mohou strašilky snadno způsobit holožír (kompletně 

okoušou všechny listy na rostlině), čímž si snadno vyslouží titul škůdců, mají-li na svém 

jídelníčku kulturní plodiny. Z pěstitelského pohledu mezi takové druhy patří například 

polyfágní Diapheromera femorata, škodící na mnohých listnatých stromech, Sipyloidea 

sipylus a Anisomorpha buprestoides, které se krmí i na plantážích čajovníku a bavlníku; 

Gaeffea crouani požírá listy kokosových palem a mnoho dalších australských strašilek spásá 

listy eukalyptu (např. Didymuria violescens, Podacanthus wilkinsoni a Ctenomorphodes 

tessulatus) (Kovařík, 2000). 

Strašilky jsou obecně schopné konzumovat široké spektrum rostlinných druhů, ať už se jedná 

o byliny, keře či stromy. Některé druhy se živí i kapradinami (Oreophoetes peruana), 

trávami, palmami, liánami, i některými zemědělskými plodinami. Krmí se na rostlinách jim 

domácích, tedy především rostlinách rostoucích v tropickém a subtropickém pásmu. 

Mezi strašilkami nalezneme druhy s různě širokou valencí na konkrétní druhy rostlin. Může 

se jednat o druhy polyfágní – tj. schopné bez problému spásat široké spektrum rostlinných 

druhů (např. Sipyloidea sipylus, Extatosoma tiaratum, Sungaya inexpectata či Carausius 

morosus). Polyfágním druhům také často nevadí druhová změna stravy během dospívání ani 

v dospělosti, což u mnohých nepolyfágních druhů může vést k úhynu. 

Nejčastěji mezi strašilkami najdeme druhy oligofágní – tzn. mohou pojídat několik málo 

různých druhů rostlin, obvykle vzájemně příbuzných (není to však podmínka). Například 

růžovité rostliny vyhovují celé řadě druhů v chovu, ať už jde o jahodník, ostružiník, maliník, 

šípek či jabloň. Platí to například pro druhy Heteropteryx dilatata, Phyllium giganteum, 

Lonchodes brevipes a mnohé další. Při změně druhu rostlinné potravy může dojít k úhynu. 

Monofágní druhy mají nejužší valenci na rostlinnou potravu, přijímají pouze jediný druh 

rostliny (někdy i více podobných druhů jednoho rodu). V průběhu dospívání ani dospělosti 

není možná změna druhu krmné rostliny. Příkladem monofágních strašilek jsou Bostra 

scabrinota, Bacteria granulicollis a Diapheromera velei. 

V chovech jsou strašilky často krmeny rostlinami, které rostou poblíž domova chovatele, a 

to i přes zimu (je tedy potřeba naučit strašilky konzumovat takové, kteréa zůstávají zelené a 

neopadávají) a v dostatečném množství. Nejvhodnějšími a nejčastěji používanými krmnými 
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druhy rostlin jsou ostružiník (Rubus spp.), břečťan (Hedera helix), pěnišník (Rhododendron 

spp.) a ptačí zob (Ligustrum vulgare) právě díky snadné dostupnosti, a i faktu, že tyto rostliny 

chované strašilky nejčastěji přijímají. U úzce potravně vázaných druhů strašilek nezbývá, 

než jim opatřovat právě ty rostliny, které potřebují. 

Ačkoliv jsou strašilky výhradně herbivorní a záměrně nepožírají nic jiného než listy rostlin, 

může se stát, že s kusem listu pozřou i nerostlinný materiál. Například může být k listu pevně 

připevněný, jako třeba vajíčka jiného hmyzu. V zajetí se při nedostatku vláhy nebo krmiva 

mohou přemnožené a hladové strašilky okusovat navzájem. Přicházejí tak hlavně o 

končetiny a tykadla. Větší jedinci mohou dokonce zaměnit drobné nymfy za potravu a ty 

poté i usmrtit okusováním. Takto okousané a podvyživené strašilky jsou také více náchylné 

k onemocněním a infekcím skrze otevřené rány. Lupenitky kanibalismu ze stran jiných 

druhů v chovu podléhají daleko častěji. Jejich lupenitý vzhled a zúžené tělesné výběžky 

okusu ještě napomáhají. Proto se doporučuje lupenitky chovat odděleně od ostatních 

strašilek (Kovařík, 2000; Pecina, 1999; Zajíček, 2001). 

Mladé nymfy mají často problém samy začít požírat listy, a to hlavně kvůli tvrdým a někdy 

rovněž uschlým a pokrouceným okrajům listů, kterými nedokážou proniknout. Pokračují 

tedy na čerstvých a již okousaných listech po ostatním hmyzu, kde se snadněji mohou 

zakousnout do měkké části listu. K navedení čerstvě vylíhlých nymf v chovu na krmnou 

rostlinu se využívají již naučení starší jedinci, kteří nymfám připraví dost míst, kde mohou 

začít. Vhodné je čerstvé nymfy v chovu také častěji rosit. Nejen, že se musí poprvé napít, 

ale dostatek vláhy zvyšuje jejich aktivitu a dalo by se říci i chuť k jídlu. 

V potravním řetězci hrají roli konzumentů prvního řádu, požírající rostliny a vylučující 

přetrávenou rostlinnou hmotu, která se na zemi snadno dále rozkládá v humus. I přes veškeré 

obranné mechanismy a splývání s prostředím, strašilky jsou ohrožovány hmyzožravými 

predátořy (ptáci, ještěři, drobní savci, větší dravý hmyz atd.) 
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3.4 Aktivita 

Strašilky jsou nejvíce aktivní v noci, kdy se krmí, pohybují z rostliny na rostlinu a 

vyhledávají jedince opačného pohlaví. Přes den mají sníženou aktivitu, nebo se dokonce 

ukrývají v dutinách a škvírách, které za světla neopouštějí (Eurycantha sp.). Zvýšenou 

aktivitu mají také po dešti, kdy se snaží napít ze zachycených kapek na listech. Tohoto jevu 

si chovatelé snadno povšimnou při rosení ubikací se strašilkami, které se často hned po 

vycítění vláhy dají do pohybu (Brabenec D., 2017, osobní pozorování). 

 

3.5 Stavba těla 

3.5.1 Pokryv těla 

Tělo strašilek je, jako u všech 

členovců, dělené na různě 

diferencované články. Tělní 

články i končetiny jsou kryty 

kutikulou, která vytváří 

exoskelet – vnější kostru (viz 

obrázek 8.). Kutikula je neživá 

schránka hmyzu, složená 

z organických i anorganických 

látek vylučovaných hypodermis, 

a sama nemá buněčný charakter. 

Hypodermis je jedna vrstva 

buněk na povrchu strašilky. Vyskytuje se i u vstupů a vývodů trávicí, vylučovací a 

rozmnožovací soustavy. Obaluje také tracheje (vzdušnice). U rostoucích jedinců (před 

svlékáním) hypertrofuje a u dospělých degeneruje. Kutikulu tvoří více různých vrstev 

dohromady tlustých až desítky mikrometrů. Zevnitř směrem ven rozlišujeme endokutikulu, 

exokutikulu a epikutikulu (Kovařík, 2000; Souček; Zajíček, 2001). Endokutikula se nachází 

nejblíže vlastního těla strašilky a je také nejblíže hypodermis. Je to nejtlustší vrstva kutikuly, 

pružná a vrstevnatá. Vrstvy jsou složeny hlavně z chitinu uspořádaného v řádcích a 

Obrázek 8.: Pokryv těla 
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prostoupeného různými bílkovinami. Chitin je řetězcový polysacharid, stejně jako celulóza 

tvořen β-1,4 glykosidovou vazbou. Chitin má ale navíc na druhém uhlíku navázanou 

acetylaminovou skupinu, v řetězci chitinu se tedy navíc vyskytuje dusík. 

Exokutikula také obsahuje primárně chitin a bílkoviny, navíc ale nese pigmenty, které této 

vrstvě (a tedy ve výsledku i celé strašilce) dodávají barvu. Hlavní výztuhou exokutikuly po 

chitinu je sklerotin, tvrdá strukturní bílkovina. Na spojení článků a v kloubech převažuje 

potřeba pružnosti a pohyblivosti – zde je kutikula tenčí a měkčí, proto obsahuje méně 

sklerotinu a více resilinu – více pružnou bílkovinu, než je sklerotin. 

Nejsvrchnějším tělním pokryvem strašilek je epikutikula. Na rozdíl od endokutikuly a 

exokutikuly neobsahuje chitin. Má spíše voskový charakter. Nejspodnější část epikutikuly 

je tvořena vrstvou proteinů sklerotinu a kutikulinu společně s lipidy. Tuto vrstvu překrývá 

vosková vrstva obsahující hydrofobní vosky, vyšší alifatické i aromatické alkoholy a mnohé 

další lipidy. Funkce této vrstvy je nepropouštět vodu jak dovnitř, tak ven. 

Jak již bylo řečeno, kutikula vytváří stabilní a pevný exoskelet, ale je neprostoupená 

buňkami, a tudíž neživá a neschopná dalšího růstu. Jakmile se po předcházející ekdysi 

zpevní, nemění svou velikost. Jediný způsob, jak kutikulu obnovit a upravit je u hmyzu 

svlékání. Svlékají se pouze nymfy, a to pět- až šestkrát než dospějí. Dospělci schopnost 

svlékání ztrácejí a s poslední kutikulou žijí zbytek života, a to mnohdy i mnoho měsíců. 

V průběhu této doby se postupně kutikula opotřebovává a pomalu ztrácí funkci. Velkému 

opotřebení podléhají nejsvrchnější vrstvy. Rozrušení voskové vrstvy vede k rychlejšímu 

vysychání strašilek a následně i větší potřebě pít. 

Kutikula strašilek má význam rovněž pro sbírky, archivy a muzea. Dá se říci, že se jedná o 

vědecko-systematicky důležitou část těla. „Schránka“ je totiž to jediné ze strašilek, co se po 

jejich úhynu a po jednoduché suché preparaci zachová celistvě. Vysušená kutikula se na 

rozdíl od měkkých orgánů hnilobně nerozkládá a může být dlouhodobě uchovávána ve 

sbírkách bez složitější konzervace. V suchu si kutikula zachovává tvrdost i barvu, jen je 

podstatně křehčí a klouby mají minimální, nebo spíš žádnou pohyblivost. V muzejních i 

jiných sbírkách nacházíme především takové exponáty. 
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3.5.2 Morfologie hlavy, trupu, zadečku, končetin a křídel 

Hlava (caput) 

Vnější stavba hlavy je jednotná a nečleněná. 

K přední hrudi je pohyblivě připojena. 

Primární funkce hlavy je nést smyslové orgány, 

ústní ústrojí a mozek. Mozek je relativně oproti 

hlavové kapsuli malý. Hlava nese jeden pár 

složených očí a jeden pár tykadel. K ústnímu 

ústrojí patří svrchní a spodní pysk, dva páry 

makadel (čelistní a pyskové) a jeden pár 

sklerotizovaných kusadel. Morfologie hlavy znázorněná na obrázku 9. U lupenitek jsou 

tykadla zkrácená a slouží jako stridulační orgán (Friedemann, et al., 2012).  

Hruď (thorax), končetiny a křídla 

Hruď se u strašilek skládá ze tří komplexních článků – přední, střední a 

zadní hrudi (viz obrázek 10.) Každý článek nese pár článkovaných 

kráčivých končetin. Kromě skupiny Timema se tarzus všech strašilek 

skládá z pěti článků. Rovněž končetiny napomáhají splývat 

s prostředím. Například u rodů Phyllium a Extatosoma jsou kratší a 

zploštělé do prostoru, čímž umocňují celkový dojem (uschlého) listu. U 

druhů, kde jsou končetiny silně otrněné, se mohou jedinci bránit snahou 

sevřít útočníka mezi končetiny. Tuto taktiku používají například samice 

Heteropteryx dilatata, nebo samci rodu Eurycantha, u kterých otrnění 

zadního páru končetin dosahuje děsivých rozměrů. Přední pár končetin 

je u pakobylek v proximální části vydutý, při vystrašení tak mohou 

přední pár končetin narovnat tak, že prohnutím obklopí hlavu a vytvoří 

kontinuální větvičkovitý dojem od začátku předních končetin, přes 

hlavu, hruď až po konec zadečku. Středohruď a zadohruď mohou nést 

křídla. 

 Křídla, jsou-li vyvinuta, podléhají často redukci. První pár se 

přeměňuje na tegminy (krytky), které jsou zpevněné a obvykle chrání 

Obrázek 9.: Hlava strašilky 

Obrázek 10.: 
Pohled ze spodu na 
hruď pakobylky 
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druhý pár křídel. Silná žilnatina druhého páru křídel vytváří charakteristický vějíř. Křídla 

bývají téměř nebo úplně redukována a vyskytují se pouze u dospělců. Dospělé samice mají 

křídla častěji a více redukovaná (například rod Phyllium, kde mají samci vyvinuté drobné 

krytky a dlouhý druhý pár blanitých křídel a jsou schopni letu. Ale samice, mohutnější a 

robustnější, celý druhý letuschopný pár křídel zcela postrádají.). Subtilnější druhy jsou 

schopné aktivního letu, větší jedinci spíše krátkého plachtění. Přeměněné krytky často plně 

zapadají do fytomimetické vizáže strašilky (Heteropteryx, Extatosoma či Phyllium), 

popřípadě v klidu nenápadně kryjí kontrastní a výrazná křídla druhého páru, která ukazují 

pouze při vyrušení (Peruphasma schultei či Sipyloidea sipylus). 

Zadeček (abdomen) 

Zadeček se skládá z desíti článků a nenese žádné končetiny. První článek, nazývající se 

segmentum medianum, přirůstá k hrudi a bývá nepříliš dobře zřetelný. Jako celé tělo strašilky 

je i zadeček velmi tvarově proměnlivý, některé druhy ho mohou mít silně dorzoventrálně 

zploštělý a nesoucí postranní listovité výrůstky (Phyllium spp.), pakobylky mají zadeček 

jednoduše válcovitý s minimem výrůstků. Některé strašilky překlápějí zadeček nad hruď 

jako štíři (Extatosoma tiaratum). De facto celé tělo může pokrývat celá řada výrůstků a trnů. 

Poslední tři články zadečku mají vylučovací a reprodukční funkci, jsou proto i tvarově 

modifikované. Kromě cerků se může u samiček vyskytovat i různě diferenciované kladélko. 

Spodní části posledních tří článků vytvářejí jednolitý kus – subgenitální plošku. U strašilek 

kladoucích vajíčka do země nabírá podoby jehly nebo miniaturní radlice. 

3.5.3 Pohlavní dimorfismus 

Strašilky se v dospělosti mohou vyznačovat ohromným pohlavním dimorfismem, až je téměř 

na pochybách, jedná-li se o stejný druh. Obecně platí, že samci jsou výrazně menší a 

subtilnější než dospělé samice, nemají kladélko a obvykle mají delší tykadla i končetiny. 

Dospělí samci jsou daleko častěji okřídlení a díky své gracilitě i lépe létají nebo plachtí. 

Dospělé samičky jsou oproti samečkům daleko robustnější a po vykrmení se jim plní 

zadeček vajíčky, následkem čehož i okřídlení jedinci ztrácejí schopnost aktivně létat i 

plachtit. Poslední tři zadečkové články samiček jsou uzpůsobeny kladení vajíček a mnohdy 

utvářejí výrazné kladélko. V rámci jednotlivých druhů se mohou jednotlivá pohlaví od sebe 
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odlišovat i dalšími znaky. Například samci rodu Eurycantha se vyznačují silně ztlustlými 

stehny zadního páru končetin, které navíc nesou poměrně velké trny. 

3.6 Autotomie 

Všechny druhy strašilek jsou schopné tzv. autotomie, cíleného odhození (kráčivé) končetiny. 

Odtržení končetiny jsou strašilky schopny již od vylíhnutí, kdy nymfy často přicházejí o 

končetiny nechtěně následkem zachycení ve vaječné skořápce nebo v zasychající svlečce při 

ekdyzi (složité tvary končetin komplikují opouštění staré kutikuly). V tomto případě 

opuštění zachycené končetiny umožní strašilce volný pohyb a zabrání tak jejímu 

vyhladovění. Tento důvod ztráty končetiny (za nepřítomnosti predátorů) převažuje hlavně 

v chovech. 

Ve volné přírodě může dojít ke střetu s predátory, při kterých strašilky úmyslně ztrácejí 

končetinu. Končetina se odděluje v kloubu mezi tělem strašilky a stehnem (coxa – kyčel). 

Za hranicí lomu se pravděpodobně nachází oblast generující kontrakce, protože oddělená 

končetina sebou může spontánně cukat ještě několik vteřin (až desítky minut), čímž zaujme 

pozornost predátora a poskytne strašilce možnost k úniku. Trhavé pohyby odtržené 

končetiny jsou prostou flexí a extenzí v koleni (femuro-tibiální pohyb při stazích flexoru 

tibie) a nevyskytují se u všech druhů strašilek (pohyb končetiny po autotomii byl 

zaznamenán například u druhu Cuniculina). Kontrakce začínají s vysokou frekvencí 

(několik stahů za vteřinu) a časem postupně vyhasínají (Bässler, 1984; Maginnis, 2008). 

Strašilka je schopná se pohybovat a přežít bez jedné nebo i dvou končetin. Ztráta více 

končetin jedince značně oslabí a zkomplikuje i příjem potravy. Ztracené končetiny mohou u 

strašilek dorůstat pouze před ukončením růstu. Nymfy jsou schopné končetinu regenerovat, 

subadultní jedinci a dospělci nikoliv. Po prvním svlékání se založí jednoduchý základ 

budoucí končetiny, prostý krátký pahýl velmi nepodobný zdravé končetině a bez zřetelné 

segmentace. S dalším svlékáním roste a diferenciuje se do podoby kráčivé končetiny. 

Funkční bývá po zhruba třech svlecích, i když obvykle zůstává o něco menší než ostatní 

končetiny. Dospělci už tuto možnost nemají. Regenerace končetiny je velmi náročná a ztráta 

končetiny tak jedince oslabí i v dalších hlediscích života, například ve schopnosti letu 

(Maginnis, 2006). Kromě končetin je častá také ztráta tykadel. Ke zlomení může dojít po 

celé délce, především během svlékání. 
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3.7 Katalepsie 

Katalepsie (thanatóza, akineze) je stav, při kterém se jedinec přestane hýbat a reagovat na 

stimuly vnějšího prostředí. Projevuje se úplnou strnulostí a napodobuje smrt jedince. Do 

tohoto stavu se mohou dostat strašilky při úniku před predátorem. Pustí se rostliny a spadnou 

do podrostu, kde zůstanou dlouho nehybné, a tedy nezaznamenatelné predátorem. 

V thanatóze mohou strávit například strašilky s noční aktivitou celý den. Například 

Carausius morosus tráví den zcela nehybně na rostlině s napřímenými předními 

končetinami. Tomuto konkrétnímu případu říkáme fotoinhibice, protože za světla zůstávají 

tyto pakobylky nečinné, a v noci se pohybují a krmí (Godden a Goldsmith, 1972). 

3.8 Rozmnožování strašilek 

Pohlavní dospělosti dosahují strašilky několik dní po posledním svlékání. Samice dospívají 

po šesti larválních stádiích, samci často pouze po pěti. V této době dozrávají reprodukční 

soustavy a začíná produkce vajíček a spermií, samičky začínají klást vajíčka někdy dva 

týdny až dva měsíce (Heteropteryx) po posledním svlékání (Zajíček, 2001). 

V přírodě i v chovech mohou v populacích strašilek nastat dvě situace: za přítomnosti 

dospělých samců se populace rozmnožuje sexuálně, v opačném případě přechází do 

thelytokních partenogenetických linií (je-li toho druh schopen). Z chovů se častěji vytrácejí 

samci, proto je mnoho chovaných linií pouze partenogenetických, i když se daný druh 

v přírodě rozmnožuje pohlavně (Kovařík, 2000). 

Pohlaví je u strašilek definováno chromozomálně. Samice se vyznačují párem gonozómů 

XX; samci nemají pohlavní chromozóm Y, zapisujeme je tedy jako X0. Oplozená vajíčka 

prodělávají normální diploidní vývoj (Kovařík, 2000). 

Neoplozená partenogenetická vajíčka se vyvíjejí pomaleji. Samičky v partenogenetických 

populacích snášejí haploidní vajíčka (poloviční sádka chromozómů vysvětluje pomalejší 

vývoj). Ty se vyvíjejí až do vzniku zárodečného proužku, kde se zablokuje pokračování 

mitózy a po zdvojení sady chromozomů nedojde k redukčnímu rozdělení. Tomuto stádiu se 

říká diploidizace a zárodek nadále zůstane diploidní (XX). Zbylé haploidní buňky 

zdegenerují a odumřou. U neoplozených vajíček některých partenogenetických druhů 

(Carausius morosus) se mohou za zvýšené teploty vylíhnout gynandromorfní samice. 
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Takové samice morfologicky vypadají jako samečci, snaží se pářit s ostatními samičkami, 

ale nejsou schopné oplození (Zajíček, 2001). 

U oplozených vajíček může nízká teplota inkubace také v raných stádiích vyvolat 

blokovanou mitózu, následně se ze snůšky líhnou pouze samice. To vysvětluje absenci 

samců v populacích s areálem zasahujícím do chladnějších oblastí (např. v evropských 

populacích se směrem na sever snižuje počet samců). V chovu pod optimální teplotou se 

tento jev také může vyskytnout a přeměnit tak chovanou kulturu na partenogenetickou 

(Kovařík, 2000). 

3.8.1 Kladení vajíček 

V literatuře se uvádí tři základní způsoby kladení vajíček: prosté vypouštění, lepení a sázení 

(Kovařík, 2000; Zajíček, 2001). 

Patrně nejvíce známých druhů strašilek klade vajíčka prostým vypouštěním na zem. Samice 

tak nemusí opouštět mnohdy i vysoce položené větve živné rostliny ani neztrácí schopnost 

maskování mimo svůj obvyklý habitat. Například lupenitky by na zemi působily dosti 

nápadně. Vajíčka jsou lehká a pevná, pád do měkkého (podrost, hrabanka) vydrží i z více 

metrů. Maskované na zemi se také vyvíjejí. Příklady strašilek volně vypouštějící vajíčka na 

zem jsou rody Medauroidea, Carausius či Peruphasma. 

Modifikací tohoto typu je vystřelování vajíček na delší vzdálenost. Samičky tak rozšiřují 

vajíčka mimo svou vlastní krmnou rostlinu. Vajíčko „katapultují“ dopředu rychlým 

pohybem celého zadečku. Takto svá vajíčka šíří například Extatosoma tiaratum, rod 

Phyllium či Cyphocrania gigas (Zajíček, 2001). 

Druhým typem kladení vajíček je jejich lepení na různé předměty. Vajíčka jsou krátce po 

vykladení lepkavá a samičky je tak přichytávají trvale k listům, kůře větví, v chovu i ke sklu, 

dokonce i na jiné jedince. Tento typ kladení nalezneme například u rodů Sipyloidea, 

Sceptrophasma, Necroscia, Palophus, Timema, Calvisia či Prisopus (Kovařík, 2000; 

Sellick, 1997). 

Asceles sp. („Ban Salok“ PSG 267) vajíčka nelepí, ale pomocí trnu přítomného na vajíčku 

jej připichuje například na spodky listů (Brabenec D., 2017, osobní pozorování). 
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Třetí typ je aktivní umísťování vajíček do substrátu. K tomu mají samičky vyvinuté nepravé 

kladélko vzniklé ze subgenitální a supragenitální plošky. Funguje jako hrot nebo rýč, kterým 

rozruší substrát a ve vytvořené jamce zanechá vajíčko. Podobným způsobem do země kladou 

vajíčka kobylky a saranče. Jedinci tohoto typu strašilek se přes den často schovávají mimo 

živnou rostlinu (například právě v opadance nebo pod kůrou) a samičky se vyznačují 

robustním kladélkem. Dobrými příklady jsou rody Sungaya, Aretaon, Eurycantha, 

Heteropteryx, Haaniella. Orxines macklottii vajíčka neklade přímo do substrátu, ale do 

štěrbin v kůře a do jiných dutin. U druhů kladoucích vajíčka do substrátu je nutné v chovu 

obstarat alespoň misku s dostatečnou vrstvou substrátu (rašelina, vata, písek či zemina) 

(Kovařík, 2000; Zajíček, 2001). 

3.8.2 Vajíčka 

Vajíčka strašilek jsou poměrně velká a mají skořápku inkrustovanou uhličitanem 

vápenatým. Podstatnými strukturami na vajíčku jsou kapsula, operculum, capitulum a 

mikropylární ploška (viz obrázek 11.). Víčko (operculum) se otevírá při líhnutí. Tvar víčka 

doplňuje výsledný tvar vajíčka – je ploché, vypouklé, zřasené, či nese kulatý výčnělek 

připomínající úchyt na pokličce. Na opačné straně než je operculum se nachází mikropylární 

ploška – perforovaná skořápka velmi připomínající struktury typické pro semena rostlin 

(funikulus či hilum). Skrze mikropyle dochází k oplození. Na operculu se u některých druhů 

nachází capitulum – fakultativní výrůstek, jehož přítomnost či nepřítomnost neovlivňuje 

další vývoj vajíčka a vajíčko ho může v průběhu inkubace ztratit. Capitulum u některých 

druhů připomíná výživnou část semen rostlin, která láká granivorní živočichy, a tak 

napomáhá např. myrmekochorii (Shelomi, 2011). Capitulum se vyskytuje hlavně na 

vajíčkách šířených vrháním. Na vajíčkách kladeným do substrátu, nebo lepeným na substrát 

se nevyskytuje. Skořápku strašilčích vajíček také inkrustuje šťavelan vápenatý, který 

zaručuje obranu před kyselým prostředím, odolá i chlorovodíkové kyselině a žaludečním 

šťávám. Endochorické šíření skrze trávící trakt konzumentů ale nebylo prokázáno (Sellick, 

1997; Shelomi, 2011). 
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U strašilek kladoucích svá vajíčka do substrátu 

je tvar vajíčka uzpůsoben snazšímu průchodu 

substrátem. Jsou tedy kulovitá, nebo spíše tvaru 

oblé patrony. Taková vajíčka nenesou žádné 

výběžky ani capitulum (Sellick, 1997). 

Strašilky rodu Asceles a někteří zástupci čeledi 

Necrosciidae mají vajíčka vyzbrojena ostnem i 

se zpětným háčkem pro uchycení vajíčka 

například napíchnutím na list nebo kůru 

(Sellick, 1997). 

Vzhledově vajíčka strašilek velmi připomínají semena rostlin. Jsou velmi tvarově i barevně 

rozmanitá a někdy skutečně napodobují i přímo semena/plody krmných rostlin (některá 

vajíčka zobrazena na obrázku 12.). Např. vajíčka Peruphasma schultei vypadají jako pepř, 

v přírodě se totiž živí na pepřovci (Zajíček, 2001). Právě tvarová rozmanitost strašilčích 

vajíček často napomáhá při determinaci nebo popisu druhu a jako takové mají svou hodnotu 

v entomologických sbírkách.  

 

Obrázek 12.: Rozmanitost vajíček strašilek 

Obrázek 11.: Morfologie vajíčka strašilky 
Haaniela 
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Rychlost vývoje vajíček ovlivňuje především teplota. Při velkém poklesu teploty přecházejí 

vajíčka do fáze diapauzy – dramatického zpomalení vývoje. Tato fáze vajíčkům (nebo i 

nymfám, či dospělcům) pomáhá překonat stresové období, například období zimy nebo i 

kratšího ochlazení. Nymfy se poté líhnou do vhodného období, obvykle na jaře, kdy už je 

dostatek tepla i živných rostlin. Nutná je i optimální vlhkost. Při nízké vlhkosti vajíčka 

vysychají, při vysoké se mohou utopit nebo zplesnivět (Kovařík, 2000; Zajíček, 2001). 

3.8.3 Vývoj nymf 

Z vajíček se líhnou nymfy morfologicky značně podobné dospělcům, které prodělávají 

proměnu nedokonalou (viz obrázek 13.). Nymfy vypadají často jako menší verze dospělců. 

První instar se ale může od ostatních velmi lišit. Například čerstvě vylíhlé nymfy Extatosoma 

tiaratum vzhledem napodobují mravence a oproti kryptickému zbarvení a chování starších 

jedinců jsou velmi kontrastně zbarveny a jsou také velmi pohyblivé. Lupenitky po vylíhnutí 

rovněž nemusí být zelené, ale například černé nebo červené. Po prvním svlékání nymfy 

takové zbarvení ztrácí a přecházejí postupně ke zbarvení, velikosti a tvaru dospělců. 

Jednotlivé instary se nemusí lišit pouze velikostí. Některá nymfální stadia se mezi sebou liší 

i barvou či jinými tvarovými zvláštnostmi. U prvních instarů lze obtížně určit pohlaví, 

rozdílnost se začne nejvíce projevovat několik ekdyzí před dospělostí. Hlavním parametrem 

rychlosti vývoje nymf je teplota. Zvýšená teplota urychluje růst a dospívání. 

 Nymfy se během vývoje 

svlékají obvykle šestkrát. U 

samců bývá počet ekdyzí o 

jednu nižší. Svlékání 

umožňuje strašilkám růst a 

regeneraci, což jim za 

normálních okolností 

kutikula neumožňuje. 

Nymfy se před svlékáním 

„zavěsí“ zadním párem 

končetin na vyvýšeném 

bodě tak, aby pod sebou Obrázek 13.: Líhnutí strašilky 
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pokud možno měly otevřený prostor. Stará a opotřebená kutikula je už dřívějším působením 

hormonů oslabená a připravená k odloučení. Svlékající se nymfa visí hlavou dolů a tlačí 

hemolymfou proti staré kutikule v místech tergitu předohrudi. Stará kutikula v tomto praskne 

a nymfa se otvorem postupně souká ven. Nejdříve prochází hruď, hlava s tykadly a teprve 

poté následují přední končetiny. Takto zůstává ještě měkká nymfa zavěšená a ve svlečce ji 

drží zadeček a poslední pár končetin. Po zpevnění nové kutikuly na končetinách může 

opustit svlečku úplně. Následně nehybně čeká, dokud se nová kutikula plně nezpevní. U 

svlečených nymf můžeme porovnat velikost svlečky a nově narostlé nymfy: rozdíl může být 

i v řádech centimetrů. Svlékání a růst nymfy značně vyčerpá, často se po svleku začnou 

krmit i vlastní svlečkou. 

Svlékání také umožňuje nymfám regenerovat povrchová zranění i chybějící končetiny. 

Následky autotomie nymfy mohou regenerovat během dalších tří až čtyř svleků. 
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4 Modelové druhy 

V další části své bakalářské práce jsem se rozhodl věnovat pěti vybraným druhům strašilek 

více do detailu – chci tak podtrhnout rozmanitost a odlišnost této skupiny. Kritériem výběru 

byla právě co největší morfologická rozdílnost vybraných druhů a možnost jejich využití 

coby modelových organismů. Vybrané druhy jsou snadno dostupné, díky čemuž je zakládání 

jejich školních chovů snadné a lze je např. v hodinách biologie nebo přírodopisu jednoduše 

demonstrovat. 

Následující kapitoly tedy budou zaměřeny na následující pětici: 

 

Peruphasma schultei 

Extatosoma tiaratum 

Phyllium giganteum 

Sipyloidea sipylus 

Eurycantha calcarata 

 

4.1 PSG270 Peruphasma schultei 

Poprvé byla Peruphasma schultei objevena a odchycena Rainerem Schultem v roce 2002. 

Druh následně popsali Conle & Hennemann v roce 2005 na základě odchycených jedinců a 

pojmenovali ho podle jeho objevitele. Holotyp druhu je umístěn v Museo de Historia Natural 

v Limě (Conle a Hennemann, 

2005). Ačkoliv české názvy 

strašilek nejsou moc rozšířené a 

mnoho strašilek zůstává v češtině 

nepojmenováno, bývá tento druh 

díky typickému zbarvení 

označován jako strašilka 

ďábelská.  
Obrázek 14.: Dospělý pár Peruphasma schultei. 
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P. schultei je endemický druh, vyskytuje se pouze ve velmi malé přírodní rezervaci (o 

velikosti přibližně 5 ha) v Cordillera del Condor v severním Peru. Můžeme jej nalézt 

v nadmořských výškách 1200 až 1800 metrů. Od ostatních zástupců rodu se odlišuje 

přítomností drobných krytek i křídel. 

V přírodě se tyto strašilky živí pouze pepřovcem (Schinus). V zajetí v Evropě přijímají ptačí 

zob (Ligustrum ovalifolium, L. japonicum), šeřík (Syringa) a zimolez (Lonicera) jako 

náhradu za nedostupný pepřovec (Nohejl, 2008). 

Dospělí jedinci dosahují délky 

43–65 mm (Conle a Hennemann, 

2005) (samci pouze 38–43 mm, na 

obrázku 15. s roztaženými křídly), 

jsou poměrně kompaktní a 

robustní. Končetiny mají relativně 

kratší, bez trnů a jiných výběžků. 

Celé tělo je pokryto tuhými 

chloupky (setae), jen některé části 

zůstávají nepokryté. Tělo i 

končetiny jsou díky tomu sametově černé. Tykadla jsou černá s kontrastním žlutým příčným 

proužkováním. Složené oči mají žluté až oranžové zabarvení. Mandibuly a maxily jsou 

zabarveny jasně červeně. Na černých krytkách mají výraznou bílou žilnatinu, odhalená 

křídla druhého páru jsou jasně červená. Oválná hlava nese tykadla dlouhá až čtyři 

centimetry. Krytky jsou drobné, oválné a nedosahují přes půlku středohrudi. Křídla jsou 

téměř dvakrát větší než krytky, překrývají i většinu ze segmentum medianum (první 

zadečkový článek). Zadeček tvoří nejdelší i nejmohutnější část těla, strašilky ďábelské ho 

často při vyrušení kroutí směrem nahoru (ale méně než Extatosoma tiaratum).  

Ve srovnání s lesklým druhem Anisomorpha paromalus matná kutikula druhu P. schultei, 

vybavená mikroskopickými strukturami, odráží maximálně 2,8 % světelného záření. Lesklá 

kutikula odráží 3,6–5,7 %. Vyšší absorbce světla zefektivňuje zahřívání, P. schultei se tak 

na světle zahřívá rychleji než A. paromalus. Tuhé chloupky navíc dodávají kutikule 

hydrofobní vlastnosti (Maurer a kol., 2017). 

Obrázek 15.: Dospělý samec Peruphasma schultei. 
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V chovu strašilek ďábelských se vyskytuje morfa „pink wing“ – jedinci vyznačující se 

růžovými křídly a žlutými kusadly. Žloutek vajíčka mají žluto-růžový oproti obvyklé 

červené barvě. Růžovokřídlá forma strašilek ďábelských je gonozomálně dědičná přes 

chromozóm X (může postihnout samce i samice) (Van de Kamp, 2011). 

Samci jsou samicím velmi podobní, kromě pohlavních orgánů se liší pouze menší velikostí 

a vyzáblejším dojmem. Nymfy se také vzhledem od dospělců moc neodlišují. Jsou pouze 

menší, bez křídel a krytek. 

V přírodě i v chovu se vyskytují pouze populace zastupující obě pohlaví, které se rozmnožují 

pohlavně. Samečci se se samičkami často a dlouho páří, nebo se stále zdržují v její 

přítomnosti (na jejich zádech, viz obrázek 14.). 

Vajíčka mají světle hnědé zbarvení 

s nepravidelnými drobnými černými skvrnami. 

Vajíčka strašilky ďábelské jsou znázorněna na 

obrázku 16. Jsou oválná, spíše delší než širší, 

povrch mají hladký až jemně zvrásněný. 

Operculum je kulaté a mírně konvexní. Měří až 4 

mm v délce, 2,9 mm v šířce a výšce. Nápadně 

připomínají plody pepře, mezi kterými jsou téměř 

k nerozeznání. Dobře krmené samičky dokážou v intervalech naklást až 12 vajíček za den, 

průměrně však jedno až tři. Samičky vajíčka kladou prostým vypouštěním na substrát. Při 

teplotě 20–25 °C se líhnou během dvou až pěti měsíců, nymfy při dané teplotě dospívají za 

čtyři až šest měsíců. Dospělci se obvykle dožívají šest měsíců až rok.  

V chovu nymfy dosahují velmi nízkého procenta úmrtnosti, i vajíčka se líhnou s vysokou 

pravděpodobností. Náročnost na vlhkost je také velmi nízká. Díky této vysoké odolnosti 

můžeme říci, že je Peruphasma schultei vhodnou strašilkou do chovu jak pro začátečníka, 

tak i do školního chovu. 

Během dne se tento druh ve volné přírodě ukrývá v úžlabí listů bromélií. Aktivuje hlavně 

během noci. Oproti ostatním strašilkám se strašilky ďábelské pohybují relativně rychle, 

obzvlášť mladé nymfy a samci (Conle a Hennemann, 2005). 

Obrázek 16.: Vajíčka strašilky 
Peruphasma schultei. 
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Před predátory se nymfy i dospělci chrání výrazným 

aposematickým zbarvením. Při vyrušení zvedají výstražně 

zadeček a dospělci odkrývají sytě zbarvená křídla druhého 

páru. Výsledná kombinace černé, žluté a červené barvy je 

jasně alarmující a signalizující nebezpečnost živočicha. Pokud 

není predátor odrazen, strašilka vypustí ze žláz v předohrudi 

velmi štiplavou a páchnoucí látku. Sekret umí vystříknout 

podobně jako rozprašovač nad sebe až po několikanásobek 

vlastní délky. Bílý sekret obsahuje vodu, glukózu a peruphasmal (stereoizomer dolichodialu, 

znázorněného na obrázku 17., jehož další izomer je i anisomorphal – sekret příbuzných 

strašilek rodu Anisomorpha). Dolichodial (2-Methyl-5-(3-oxo-1-propen-2-

yl)cyklopentankarbaldehyd) obsahuje akrylaldehydovou skupinu, se kterou se spojují 

toxické účinky (narušuje stěnu cév a močového měchýře, je toxický pro nervové a jaterní 

buňky, inhibuje T-lymfocyty a apoptózu neutrofilů a způsobuje peroxidaci lipidů). 

Předpokládá se, že podobné účinky má i dolichodial a všechny jeho stereoizomery. Strašilky 

ale neprodukují dostatečné množství k prokázání, vyloučený sekret může mít řádově jen 

několik mikrolitrů (Mcleod a kol., 2007). Sekret nepříjemně zapáchá, dráždí sliznici a silně 

pálí při kontaktu s okem (Brabenec D., 2017, osobní pozorování). Pálení a dráždění ustalo 

po několika minutách bez následků, přirovnal bych ho k pálení cibule až slabší chilli 

papričky.  

V evropských chovech se dají také sehnat strašilky rodu Anisomorpha (příbuzné strašilkám 

ďábelským, rovněž patřící do čeledi Pseudophasmatinae), které se vyskytují ve střední 

Americe a na jihu Severní Ameriky. Jsou však neokřídlené a lesklé. Často se vyznačují 

kontrastní kombinací barev (černá a bílá, černá a žlutá) a stejně jako Peruphasma se brání 

rozprašováním nepříjemných látek. Do stejné čeledi patří například i Malacomorpha a 

Pseudophasma, ty se však v českých chovech dosud nevyskytují. 

Jak bylo řečeno výše, druh Peruphasma schultei můžeme poměrně snadno chovat. Snadná 

péče (stačí jen několikrát za týden) a nízké pořizovací a provozní náklady z těchto strašilek, 

vlastně i mnohých dalších, činí dobré laboratorní i školní modelové organismy. Proto ve 

zkratce popíšu chov tohoto druhu. 

Obrázek 17.: Dolichodial 
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Pro drobnost jedinců není potřeba příliš vysoká ubikace, postačí i 25 cm na výšku 

s podstavou 20×20 cm. Minimální výška ubikace zaručuje dost prostoru pro svlek nymf. 

Peruphasma vyžaduje spíše nižší vlhkost, proto jako ubikaci volíme dobře odvětrávané 

terárium, resp. insektárium. Dobře postačí i velká zavařovací sklenice, kde víčko bude 

nahrazené síťkou uchycenou gumičkou. Krmí se čerstvými větvičkami ptačího zobu 

(Ligustrum sp.), které se umísťují do utěsněných nádob s vodou tak, aby ani malé nymfy 

nemohly do vody spadnout a utopit se. Vodu, kterou strašilky ďábelské pijí, dodáváme 

rosením, stačí třikrát týdně. Na volbě substrátu nezáleží, může to být rašelina, noviny, 

molitan, hrabanka a další, vajíčka není třeba speciálně inkubovat a nymfy se z nich často 

líhnou v insektáriu s dospělými jedinci naprosto bez zásahu chovatele. 
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4.2 PSG9 Extatosoma tiaratum 

V češtině se obvykle označuje 

jako strašilka australská i přes 

to, že v Austrálii není jediným 

zástupcem řádu (Brock a 

Hasenpusch, 2007; Kovařík, 

2000). Strašilku australskou 

popsal MacLeay v roce 1826 a 

ve světě je asi nejznámějším 

chovaným druhem strašilky. 

V Evropě se chová už desítky 

let. Někdy je také nazývána palupenitka australská pro svou podobnost s uschlými listy (viz 

obrázek 18.). Její ikonický vzhled se často využívá jako logo (zvolila si ho i PSG, viz obrázek 

19.) nebo na obalech knih a časopisů s touto tematikou. V rodu Extatosoma rozlišujeme dva 

výrazné druhy se dvěma poddruhy, a to Extatosoma tiaratum tiaratum (MacLeay) a 

Extatosoma tiaratum bufonium (Westwood); a Extatosoma popa popa (Stål) a Extatosoma 

popa carlbergi (Beccaloni). Extatosoma tiaratum bufonium byl původně brán jako 

samostatný druh, zabarvením napodobuje lišejník (šedavá a černá). Poddruh Extatosoma 

tiaratum tiaratum napodobující suché listy se vyskytuje častěji v nížinách, kdežto poddruh 

Extatosoma tiaratum bufonium spíše ve vyšších polohách s četnějším výskytem lišejníků 

(Brock, 2001). 

 

 

 

Obrázek 18.: Dospělá samice Extatosoma tiaratum 

Obrázek 19.: Logo PSG 
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Extatosoma tiaratum se vyskytuje na rozsáhlém území v biotopu suchých lesů 

severovýchodní Austrálie a Nové Guinei (Zajíček, 2001). 

Tento druh je dobrým příkladem organismu s fakultativní thelytokií (rozmnožují se 

gonochoristicky, ale za nepřítomnosti samců mohou přejít do partenogeneze, kdy se 

z neoplozených vajíček líhnou pouze samice), ke které velmi často nevratně dochází 

v chovech, kde jsou samci velkou vzácností. Strašilky australské tak mohou volně alternovat 

mezi partenogenetickým a pohlavním rozmnožováním, je-li přítomný samec. 

Strašilky australské jsou poměrně veliké – samičky dorůstají až 15 cm, samci kolem 9 cm. 

Dospělé samičky váží 20–30 g, kdežto samci pouze 3 g (Strong, 1975). Obě pohlaví jsou 

zbarvena světle hnědě. Na končetinách a na 5.–7. zadečkovém článku vyčnívají laterální 

laloky, celé tělo samic je poseto drobnými trny. Ploché laločnatě rozšířené nohy se 

zubovitými okraji a hnědé zabarvení imituje suché a pokroucené listy. Kromě uniformní 

pískové hnědi mají strašilky australské na středohrudi černý proužek následovaný světlejším 

polem. Dospělé samičky jsou velmi robustní, po poslední ekdyzi postupně vyplňují zadeček 

velkým množstvím vajíček. Již čerstvě vylíhlé nymfy nosí zadeček stočený nad hrudí 

(podobně jako štír), takto stočený zadeček mají všechna stadia obou pohlaví, až na dospělé 

samečky, kterým celý zadeček zakrývají dlouhá křídla. Samečci jsou beztrnní a schopni 

aktivního letu. Oproti samičkám jsou menší a daleko lehčí, na hlavě mají tři ocelli a výrazně 

delší tykadla než samičky (dospělý sameček znázorněn na obrázku 22.). Dospělé samičky 

mají vyvinuté pouze malé kulaté krytky dosahující po středohruď a velmi redukovaný zadní 

pár křídel. 

Strašilka australská se typicky euryvalentní druh, což dokazuje i její rozsáhlý areál výskytu, 

nesrovnatelně větší než u výše zmíněné strašilky Peruphasma schultei. I v chovech se 

projevuje jako velmi přizpůsobivý druh odolný různým teplotním i vlhkostním podmínkám. 

Další výraznou adaptační vlastností strašilky australské je její polyfagie: je schopná 

konzumovat celou řadu rostlinných druhů nejen z Austrálie, kde hlavně škodí na 

eukalyptech, dubech a akáciích (Kovařík, 2000). V chovu se nejčastěji krmí růžovitými 

rostlinami. V přírodě se pasou nejvíce ráno a večer, jinak se příliš nepohybují (Korboot, 

1961). 
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V přírodě se v korunách stromů vyskytují gonochoristické populace, v chovech samci často 

postupně ustupují a chovné populace přecházejí do partenogenetických linií. Samičky 

rozšiřují svá vajíčka jejich vystřelováním, které připomíná katapultování prudkým pohybem 

zadečku, a to i na několik metrů. Po několika týdnech od posledního svleku samičky 

zaplněné vajíčky začínají snášet. Za dvanáct dní vypustí až okolo sta vajíček (Korboot, 

1961). Za život naklade samice běžně přes 700 vajíček (Plachta, 2003). 

Dospělí samci se dožívají okolo půl roku, kdežto dospělé samice až rok a půl (Schneider a 

Elgar, 2010). 

Vajíčka jsou okrouhlá, ze stran mírně zploštělá. 

Zabarvená jsou do světle šeda až rezavě hněda 

s mramorovanou texturou (viz obrázek 20.). Mají 

výraznou prodlouženou mikropylární plošku a nad 

víčkem vyčnívá capitulum. Vajíčka dosahují velikosti 

3–5 mm na délku a 2–4 mm na šířku a hloubku. 

Neoplozená vajíčka bývají menší a vyvíjejí se pomaleji 

než oplozená, v průměru půl roku.  

Po vykladení padají vajíčka přímo na zem pod rostlinu, 

na které se dospělá samice vyskytuje. Na zemi vajíčka, která připomínají semena rostlin, 

přitahují mravence. Na operculu těchto vajíček se nachází capitulum – odlučitelná část 

připomínající elaisomy (tuková tělíska na semenech rostlin) a které mravenci konzumují. 

Vývoj vajíčka není (ne)přítomností capitula ovlivněn. Mravenci vajíčka přenášejí (čímž 

napomáhají jejich disperzi), nebo uskladňují v mraveništi (čímž zase poskytují vajíčkům 

ochranu). Extatosoma tiaratum dokonce v napodobování zašla tak daleko, že čerstvě vylíhlé 

nymfy vzhledově i chováním přímo napodobují mravence rodu Leptomyrmex Mayr 

(Shelomi, 2011). Podobností mravencům pravděpodobně předcházejí predaci na zemi po 

vylíhnutí, než se dostanou na živnou rostlinu, kde je kryptický vzhled dalších stádií 

účinnější.  

Obrázek 20.: Vajíčka Extatosoma 
tiaratum 
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Nymfy prvního instaru jsou 

drobné (do dvou cm délky, 

znázorněné na obrázku 21.), 

černé s cihlově zabarvenými 

končetinami a hlavou a bílým 

proužkem na středohrudi. 

Zadeček mají přetočený nad 

tělo a jsou velmi pohyblivé 

(Brabenec D., 2017, osobní 

pozorování). S růstem a 

narůstající velikostí 

pohyblivost ztrácí ve prospěch mimeze. Od druhého instaru se podobají zmenšené verzi 

dospělců. 

  

Obrázek 21.: Nymfa prvního instaru strašilky australské 

Obrázek 22.: Extatosoma tiaratum dospělý samec s 
roztaženými křídly 
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4.3 PSG72 Phyllium giganteum 

Phyllium giganteum, u nás známá 

jako lupenitka obrovská, byla 

popsána v roce 1984 Rakušanem 

Hausleithnerem (Hausleithner, 

1984). V Malajsii ji volně 

prodávali na trzích, jak živé, tak 

mrtvé jedince (PSG, 1995). 

V chovech se tato lupenitka 

vyskytovala nejméně rok před 

oficiálním popisem (PSG, 1995). 

Phyllium giganteum je typický 

zástupce skupiny lupenitek (Phylliinae), ačkoliv je oproti ostatním lupenitkám větší, někdy 

i značně. Dosud je největším popsaným druhem lupenitky. 

Lupenitky velmi důvěryhodně imitují vzhled listu. 

Dorzoventrální zploštění a široké laloky na zadečku a 

končetinách společně vytvářejí obrys listu, na krytkách 

dospělců mají dokonce napodobeninu listové žilnatiny. 

Imitaci listu napomáhá i světle zelené zbarvení s možnými 

rezavými skvrnami dodávajícími dojem usychajícího listu 

napadeného rzí (nebo jiných poškození typických pro 

poškozené či stárnoucí listy rostlin). V přírodě byli popsáni 

jedinci zbarvení od žlutavé přes světle zelenou po tmavě 

zelenou až hnědou, s různě velkými plochami odlišné barvy,  

než byl zbytek těla. Tenké laloky jsou slabě propustné pro 

světlo, podobně jako je tomu u listů. Laloky na stehnech 

prvního páru končetin jsou největší, téměř trojúhelníkové. 

Okraje laloků na končetinách jsou buď hladké, nebo zubaté. 

Tvar zadečku dospělých samic je nepravidelný, nejvíce se 

blíží tvaru pětiúhelníku.  

Obrázek 23.: Dospělá lupenitka obrovská 

Obrázek 24.: Dospělý 
samec lupenitky 
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Obývají koruny stromů a keřů tropických pralesů západní Malajsie (Cameron, Tapah, 

Sarawak (PSG, 1995)), které téměř neopouštějí. V listnatém porostu naprosto splývají 

s okolím. 

Samice dorůstají až 12 cm (šířka 5–6 cm), samci jen 9 cm. Dospělci jsou znázorněni na 

obrázcích 23. a 24. Dospělé samice nesou pouze pár tegmin (pevných krytek, sahajících do 

dvou třetin zadečku, okolo 5–6 cm délky), kdežto samci mají i plně funkční blanitá křída, 

jsou gracilnější a jsou schopni letu. V dospělosti se samci dožívají pouze několika týdnů; a 

jak už je u strašilek běžné, samice je přežívají až o devět měsíců (Zajíček, 2001). Tykadla 

samců jsou nitkovitá a dlouhá, délkou přesahují první pár končetin. Naopak tykadla samic 

jsou kratičká (jsou kratší než hlavový segment) a zalomená. Lupenitky třou tykadly o sebe a 

vytváří tak velmi slabý syčivý zvuk. 

V přírodě se krmí listy tropických dřevin své domoviny, jako je například kvajáva hrušková 

(Psidium guajava) a mangovník (Mangifera sp.). V chovu přijímají čerstvé listy ostružiníku, 

maliníku, růže, břečťanu a dubu. Lupenitky jsou značně stenovalentní: co se týče potravy, 

požírají pouze ten druh rostliny, který začaly spásat jako nymfy. Při změně druhu krmné 

rostliny často hrozí úhyn. Pravděpodobně k tomu dochází následkem silné specializace a 

vazby na konkrétní rostlinu, kterou jedinci po celý svůj život často neopustí. 

Čtyři až deset týdnů po poslední ekdyzi jsou samičky naplněné vajíčky a začínají klást 

pouhým uvolňováním, nebo vymršťováním ze stromu, kde se zrovna nachází. Během devíti 

měsíců může takto naklást 130–180 vajec, a to i bez nutnosti oplození (Zajíček, 2001). 

Vajíčka vypouštějí nahodile, někdy několik denně, jindy žádné po více dní (PSG, 1995). 

Stejně jako Extatosoma tiaratum je i Phyllium giganteum thelytokní druh, v přírodě se za 

přítomnosti samců rozmnožuje gonochoristicky, a za jejich absence se dokážou 

rozmnožovat i partenogeneticky, jak tomu bývá v chovech. V chovech se vzácně vyskytne 

„samec“, resp. gynandromorfní samice, samozřejmě neschopná kopulace (Zajíček, 2001). 

Výjimečně velká vajíčka mohou mít rozměry 7,0×4,8×4,5 mm. Zbarvená jsou v odstínech 

hnědé, šedé a černé (viz obrázek 25.). Operculum je kónické a až 1,8 mm dlouhé. 

Mikropylární ploška je prodloužená a ve střední části širší. Na povrchu celého vajíčka se 

vyskytují důlky a záhyby. Celkově má vajíčko velmi nepravidelný tvar, pravděpodobně 

podobný semeni nějaké tamní rostliny nebo jádru ořechu. Na průřezu mají pentagonální 
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půdorys daný radiálním výstupem kýlů. Inkubace v 25 °C a vysoké vlhkosti (70–90 %) trvá 

6–8 měsíců.  

Morfologie vajíček může být v rámci rodu 

velmi plastická. Vajíčka jednoho druhu 

strašilek jsou si navzájem velmi podobná, 

ačkoliv dospělé strašilky si mohou být 

tvarově i barevně proměnlivé. Proto se na 

morfologii vajíček klade veliký důraz při 

determinaci druhu a při jeho řazení do 

taxonomického systému. Na základě 

důkladnější morfologické examinace 

vajíček se nyní mění zařazení některých lupenitek. Vajíčka takovýchto druhů jsou stejná, 

ačkoliv dospělci mají drobné morfologické odlišnosti. Dochází k tomu u druhů s velkým 

areálem výskytu a s větší morfologickou plasticitou. Původně samostatné druhy jsou tak 

pravděpodobně „jen“ formy variabilních druhů s rozsáhlým výskytem, jako je například 

Phyllium siccifolium (kam spadají původní druhy P. citrifolium; P. brevicorne a P. gorgon) 

a Phyllium bioculatum (ke které se řadí druhy P. curifolium; P. dardanus; P. scythe a P. 

pulchrifolium) (Kovařík, 2000). 

Po inkubaci se líhnou drobné nymfy, které se podobají dospělcům. Nymfy prvního instaru 

jsou dlouhé až 22 mm a v nejširším bodě zadečku dosahují až 7 mm. Zadeček u nich není 

nepravidelně pětiúhelníkový jako u dospělců, ale spíše rombický. V porovnání s nymfami 

prvních instarů ostatních lupenitek jsou obrovské. Na rozdíl od dospělců jsou čerstvě vylíhlé 

nymfy sytě cihlově červené až hnědočerné (jak je vidno na obrázku 26.). V přírodě se totiž 

vajíčka vyvíjejí na zemi v hrabance a opadané kůře, po vylíhnutí musí nymfy nejdříve 

splynout s tímto nezeleným prostředím. Novorozené nymfy potřebují hlavně vysokou 

vlhkost a vodu, po napití teprve hledají úkryt a postupně se přesouvají do nejvyšších částí 

Obrázek 25.: Vajíčka lupenitky obrovské 
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porostu. Postupně během dvou až tří 

týdnů ztrácejí hnědočervenou barvu a 

po prvním svleku (3.–4. týden po 

vylíhnutí) jsou už jen zelené a 

podstatně méně čilé. Potravu začínají 

přijímat po napití, a to i až po dvou až 

třech dnech od vylíhnutí (PSG, 1995; 

Zajíček, 2001). Následný vývin do 

dospělce může trvat 6–9 měsíců, u 

samců trvá ve stejné teplotě o jeden 

až dva instary méně. 

Obrana lupenitek spočívá pouze v jejich kamufláži: napodobují listy rostliny. Drobné nymfy 

jsou sice pohyblivé, ale dospělci se pohybují minimálně. Při napadení se chovají letargicky, 

pouštějí se rostliny a padají na zem. Po pádu do podrostu si zachovávají delší dobu 

nehybnost, poté se navracejí na rostlinu. Lupenitky stridulují tykadly vzájemným třením o 

sebe, když se jich např. chovatel pokouší dotknout. Když tohoto „predátora“ neodradí 

katalepsie ani stridulace, vypouští malé množství zapáchající tekutiny. 

U blízce příbuzné lupenitky Phyllium westwoodii, byly prokázány sekreční žlázy na předním 

hrudním článku. Tyto žlázy jsou stejně jako u Peruphasma schultei schopné při vyrušení 

strašilky vypouštět matný páchnoucí sekret. Phyllium westoodii je první lupenitka u které se 

tyto žlázy a jejich sekret zkoumal. Sekret je složen z roztoku glukózy a pyrazínů, a to 3-

isobutyl-2,5-dimethylpyrazinu; 2,5-dimethyl-3-(2-mythylbutyl)pyrazinu a 2,5-dimethyl-3-

(3-methylbutyl)pyrazinu. V rámci všech strašilek se poprvé prokázal výskyt derivátů 

pyrazinu právě u této lupenitky (Dossey a kol., 2009). 

Chov lupenitek se často považuje za náročnější a nedoporučuje se začátečníkům. Lupenitky 

jsou totiž velmi citlivé na nedostatek vlhkosti, nedostatek čerstvé potravy a na její změny. 

Vajíčka i nymfy vyžadují denní rosení, nymfy hlavně možnost pít kapičky rosy. Prostor, ve 

kterém se vyskytují, ale také musí být dobře odvětrávaný, aby se nerozmáhaly různé plísně. 

Nejčastěji se chované lupenitky krmí dubem (nemá trny) a ostružiníkem (má trny, ale je lépe 

celoročně dostupný), krmné rostliny z jejich domoviny nejsou u nás v dostatečném množství 

Obrázek 26.: Čerstvě vylíhlá nymfa lupenitky. 
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k mání vůbec. Obecně se nedoporučuje během chovu měnit rod krmné rostliny, lupenitky se 

v takovém případě nedokážou přizpůsobit nové potravě a často hynou. Ostružiník rovněž 

není úplně vhodný, ačkoliv je obvykle snadno dostupný a platí za „univerzální“ krmení pro 

strašilky. Větší lupenitky se mohou o trny ostružiníku svým rozměrným plochým zadečkem 

snadno potrhat a na následky poranění uhynout. Proto se je chovatelé snaží krmit 

vzácnějšími beztrnnými formami ostružiníku, což funguje velmi dobře. Někteří chovatelé si 

dokonce pěstují semenáčky dubu z žaludů, aby měli přes zimu čím lupenitky krmit. 

Lupenitky nelze chovat s jinými velkými strašilkami, ani v moc velkém počtu v jedné 

ubikaci, přílišná podobnost listu zvyšuje riziko nechtěného okousání lupenitky jiným 

jedincem (Kovařík, 2000; Pecina, 1999; Zajíček, 2001). 
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4.4 PSG4 Sipyloidea sipylus 

Tato pakobylka je velmi dlouho známá, a to již přes 150 let. Popsána byla v roce 1859. 

Sipyloidea sipylus můžeme 

morfologicky označit jako 

pakobylku (viz obrázek 27.). 

Jediné, co je na ní výrazně 

neobvyklé oproti jiným 

pakobylkám, je přítomnost 

velkých, letuschopných křídel. 

Tělo i končetiny jsou značně 

protáhlé a štíhlé, jako celek 

jedinec velmi připomíná větévku 

či stéblo trávy. Dlouhé přední končetiny mají na proximální straně stehen výklenek, do 

kterého je v klidové pozici vkládána hlava, což umožňuje dokonalé maskování. Takto 

„poskládané“ tělo díky tomu vytváří souvislou přímku (podobnou stéblu) od tarzů předních 

nohou až po konec zadečku. V této pozici se na podkladu udržují zbylými dvěma páry 

končetin (Brabenec D., 2017, osobní pozorování). 

Samice dorůstají délky 9–10 cm, mají dlouhá tykadla a dobře vyvinutá křídla. Zabarvené 

jsou velmi světle hnědě, v odstínech písku nebo slámy. Krátké krytky splývají s tělem, ale 

druhý pár křídel dosahuje až do půlky zadečku. Složená křídla druhého páru ukazují pouze 

hnědou barvu, ale po roztažení křídel se odkrývá až sytě růžová plocha. Samci jsou dlouzí 

až 7 cm (Zajíček, 2001). Přizpůsobeny letu mají i smysly, mají totiž na makadlech a bázi 

tykadel drobné chloupky vnímající poryvy větru (Hustert a Klug, 2009). 

Areál výskytu této pakobylky je značný. Původně se vyskytuje v jihovýchodní Asii, nyní 

obývá rovněž Madagaskar (partenogenetická populace), Taiwan, zasahuje do Austrálie a 

byla zavlečena i na další ostrovy jako Réunion, či Seychely (Bouchard a Hsiung, 1996; 

Kovařík, 2000). 

Její rozsáhlé rozšíření napovídá o její schopnosti se přizpůsobit. Snáší výkyvy teplot, 

vysokou i nízkou vlhkost a prokazuje vůbec vysokou odolnost, dokonce i u vajíček a nymf, 

které se líhnou a dospívají i za nepříznivých podmínek. Dalším znakem adaptability je 

Obrázek 27.: Samice Sipyloidea sipylus 
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polyfagie tohoto druhu. Sipyloidea konzumuje všemožné zelené rostliny, což dělá radost 

chovatelům (sní téměř cokoliv, i pokojové rostliny) a starost pěstitelům v zemích jejího 

výskytu. Tam ji dokonce považují za škůdce na kulturních plodinách (například na bavlníku) 

(Kovařík, 2000; Zajíček, 2001). 

Ve své domovině se rozmnožuje pohlavně i partenogeneticky, podmínkou pohlavního 

rozmnožování je přítomnost samců. V chovech, jak už to u strašilek bývá, dominují 

partenogenetické populace a plodní samci se prakticky nevyskytují. Vzácně se v chovech 

vyskytne gynandromorfní jedinec.  

Oplozená i neoplozená vajíčka jsou 3 mm dlouhá, protáhlá a s brvitými výčnělky. Zbarvená 

jsou do hněda až černa s mramorováním, jak je zobrazeno na obrázku 28. Vajíčka Sipyloidea 

sipylus nenesou capitulum. Operculum nesměřuje přímo, ale je natočeno směrem 

k mikropylární plošce. Tyto pakobylky při kladení svá vajíčka přilepují k podkladu ventrální 

stranou, tedy strana s mikropylární ploškou zůstává odhalena, proto se i operculum muselo 

naklonit, aby se neotvíralo 

směrem do podkladu a 

pakobylka se mohla 

vylíhnout do volného 

prostoru. Tyto pakobylky 

přilepují svá vajíčka na 

větvičky rostlin, do 

štěrbin v kůře, na substrát, 

dokonce je mohou lepit i 

na skleněné stěny 

chovných ubikací. Samice 

často chodí klást na jedno 

místo, vytvoří tak na sebe 

slepenou hroznovitou snůšku čítající i desítky vajíček. Takto umístěná vajíčka jsou chráněná 

před predátory i jiným destruktivním nebezpečím, kterým jsou vystavena vajíčka volně 

vyhazovaná na substrát (jako např. Extatosoma). Na rostlině jim nehrozí ani utopení při 

Obrázek 28.: Vajíčka Sipyloidea sipylus 
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nadměrných srážkových úhrnech. Přilepená vajíčka mohou být také příčinou expanze druhu, 

například při exportu semenáčků dochází jednoduše k transportu na vzdálená místa. 

Čerstvě vylíhlé nymfy mají výhodu v tom, že vajíčka mohou být umístěna přímo na zelené 

části rostliny (větve, koruny stromů), a tak mají nymfy bezprostřední přísun potravy. Vajíčka 

inkubují 3–4 měsíce i za nízké vlhkosti. Nově vylíhlé nymfy jsou světle zelené a značně 

veliké (téměř 2 cm). Do dospělosti se vyvíjejí okolo šesti měsíců, během kterých prodělají 

šest nymfálních instarů (Zajíček, 2001). 

Obranná strategie spočívá primárně na kryptickém vzhledu, připomínajícím suchou větévku, 

nebo stéblo (Bouchard a Hsiung, 1996). Při pohybu napodobují větévku ve větru, hýbou se 

střídavě tam a zpět a po malých krůčcích se posouvají dopředu. Stejně se chovají i během 

stání za jemného větru, kdy se mírně pohupují do stran. Při podráždění Sipyloidea sipylus 

plácá zadečkem o podklad. Když plácání predátora neodradí, rozevře sytě zbarvená, 

kontrastní křídla k šokování predátora a vyloučí páchnoucí sekret z repugnatorických žláz 

na předohrudi. Zápach sekretu je srovnatelný se sekretem slunéček. Další možná obranná 

strategie této pakobylky je i thanatóza; k autotomii u tohoto druhu často nedochází. Případně 

může proti predátorovi zvolit únik: pustí se podkladu a spadne do podrostu, nebo odletí 

(Kovařík, 2000). 

Sekret Sipyloidea sipylus obsahuje diethylether, octovou kyselinu, benzaldehyd, limonen a 

benzothiazol. Všechny vyjmenované látky jsou v sekretu zastoupeny v podobném poměru. 

Pakobylka tento sekret nevylučuje rozprašováním do vzduchu, jako strašilka Peruphasma 

schultei, ale zasahuje jím sama sebe. Sekret tak funguje jako repelent, velmi silně odpuzuje 

menší predátory, například hlodavce. Sekret není tak účinný proti obojživelníkům (Bouchard 

a kol., 1997; Bouchard a Hsiung, 1996). 

U pakobylek Sipyloidea sipylus Maginnis (2006) zkoumal souvislost mezi regenerací 

končetin nymf a vývojem křídel. Strašilky plně regenerují končetiny během tří svleků. 

Náročná regenerace končetiny vyžaduje dostatek zdrojů a u okřídlených druhů následuje 

jako trade-off snížení zdrojů pro vývoj křídel. Strašilky s regenerátem končetiny mají tedy 

menší křídla a daleko hůře s nimi létají, plachtí i dopadají na zem. 
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Chov pakobylky Sipyloidea sipylus je velmi jednoduchý. Tato pakobylka je velmi 

přizpůsobivá a snáší značné změny jak v teplotě a vlhkosti, tak i změny potravy. Ubikaci 

tedy můžeme volit jak uzavřenou, tak i síťovanou s větším větráním. Hlavním parametrem 

ubikace je výška, která by měla být alespoň třicet centimetrů a dostatečný prostor na 

svlékání. Časté rosení není nutné. Sipyloidea je polyfágní, zkonzumuje čerstvé listy většiny 

rostlin, které jsou jí poskytnuty. Není tedy problém sehnat krmení v žádném období během 

roku. Tato pakobylka nevyžaduje ani specifický substrát, pro snadnou údržbu postačí i 

papírové utěrky (Kovařík, 2000; Zajíček, 2001). 
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4.5 PSG23 Eurycantha calcarata 

Strašilka Eurycantha calcarata je rozšířena na území Šalamounových ostrovů, Papui-Nové 

Guinei, Bismarckova souostroví, Nové Kaledonie a severní Austrálie (Gibson a kol., 2012; 

Hsiung, 1987; Hsiung a Panagopoulos, 1998). Popsal ji Lucas v roce 1869. Vyskytuje se na 

stromech a keřích deštných pralesů. V přírodních populacích jsou hojně zastoupeni i samci, 

a to často i v chovech, kde ale mohou vymizet podobně jako u dalších druhů chovaných 

v zajetí (Kovařík, 2000). U nás se můžeme setkat s českým označením strašilka ostruhatá. 

Morfotypově nespadá ani 

k pakobylkám, ani k lupenitkám (viz 

kapitola 2.2 Vzhled a somatotypy). Tato 

strašilka je velmi robustní a připomíná 

hrubou kůru. Na hrudi, zadečku i 

končetinách nese množství menších 

trnů. Samice dosahují délky až patnácti 

centimetrů a váhy okolo dvaceti gramů 

(viz obrázek 30.). Dospělé samice mají 

na konci zadečku zhruba 1,5 cm dlouhé 

kladélko přizpůsobené ke kladení 

vajíček do substrátu. Samec dorůstá 

dvanácti centimetrů. Stehenní článek 

posledního páru končetin je u samců 

masivně hypertrofován a vybaven trny; 

směrem k lýtku ze stehna vystupuje 

největší, dlouhý až jeden centimetr 

(znázorněno na obrázku 29.). Obě 

pohlaví jsou neokřídlená a s poměrně dlouhými tykadly. Dospělci jsou temně hnědí, téměř 

černí. Kutikula těchto strašilek je silně lesklá. (Brabenec D., 2017, osobní pozorování; 

Kovařík, 2000) 

Samice kladou vajíčka kladélkem až několik centimetrů hluboko do země, nebo do škvír 

v kůře. Při kladení mohou zasunout do substrátu i větší část zadečku, díky čemuž mohou 

Obrázek 29.: Dospělý samec Eurycantha 
calcarata 
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umístit snůšku hlouběji. Pakliže není 

k dispozici žádný substrát, vypouštějí je 

volně na zem. Vajíčka vždy kladou po 

jednom s odstupem několika hodin až dní. 

Za jeden den naklade dospělá plodná 

samice až tři vajíčka, během plodného 

období celkem přes sto vajíček. Vajíčka 

válcovitého tvaru jsou veliká 8×4 mm a 

v dostatečně vlhkém substrátu inkubují 

77–185 dní (Hsiung, 1987). Mají 

povrchové mramorování šedé, hnědé a 

béžové barvy. Nemají zřetelné výstupky 

ani capitulum, vzhledem trochu 

připomínají fazolky (viz obrázek 31.). 

Mikropylární ploška má oválný až srdčitý 

tvar. Operculum je jen mírně vypouklé a 

kulaté (Brabenec D., 2017, osobní pozorování; Kovařík, 2000; Zajíček, 2001). 

Nymfy prvního instaru se líhnou až 2 cm dlouhé, 

mají hnědé zabarvení se zelenavým 

mramorováním. Do dospělosti se vyvíjejí čtyři až 

šest měsíců, a to bez rozdílu pohlaví. Během vývoje 

do dospělosti se svlékají celkem šestkrát. Jeden 

instar trvá deset až třicet dní. Nymfa po svleku 

naroste v průměru o 10 mm. Imága obou pohlaví se 

mohou dožít 300 dní (pravděpodobně i roku), samice žijí až dva týdny po ukončení ovipozice 

(Hsiung, 1987). 

Strašilky rodu Eurycantha řadíme ke značně polyfágním druhům. Přijímají široké spektrum 

rostlin, např. ostružiník, hloh, dub, růže, buk, hrušeň, jabloň, olše, líska, třešeň, střemcha, 

jilm, jeřáb, rdesno, brusinka, šťovík, réva, skalník, rododendron, voděnka, břečťan, aukuba 

nebo maliník. Ale například listy vrby nekonzumují (Hsiung, 1987). Na Papui-Nové Guinei 

Obrázek 30.: Samice Eurycantha calcarata 

Obrázek 31.: Eurycantha calcarata 
vajíčka 
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podstatně škodí na plantážích palmy olejné, vyskytujících se poblíž strašilkami osídleného 

lesa (Gibson, et al., 2012). 

Tyto strašilky se 

vyznačují pouze noční 

aktivitou, za světla se 

ukrývají do různých 

dutin a štěrbin. Úkryty 

často sdílí i větší 

skupiny strašilek 

najednou. Pod jedním 

kusem kůry tak 

můžeme najít doslova 

kolonii nymf i dospělců. 

Tmavé zabarvení a 

trnitý korovitý vzhled usnadňuje strašilkám splývání ve spleti větví, zvrásněné kůře i 

v mezerách mezi kořeny. Dospělí samci mají navíc tendence kolonie při vyrušení bránit. 

Snadno se nechají podráždit i mimo skupinu ostatních strašilek. Brání se velmi rychle a 

agresivně, zdvihnutím zadečku a jeho natočením se směrem k predátorovi. Během tohoto 

výstražného postoje se pohybují pouze na prvních dvou párech kráčivých končetin, a 

přivírají holeně ke stehnům u zadního, silně otrněného páru končetin. Snaží se predátora 

sevřít mezi otrněné stehno a holeň a zmáčknout. Přítomnost dlouhých trnů ještě více 

znepříjemňuje překvapivou sílu stisku zadních končetin. Zatímco samci výhružným 

postojem a „štípáním“ zadními končetinami zaměstnávají hrozícího predátora (vidíme na 

obrázku 32.), může zbytek strašilek uniknout (Brabenec D., 2017, osobní pozorování; 

Kovařík, 2000; Zajíček, 2001).  

Dospělí samci se vyznačují vysokou vzájemnou kompetitivností a reagují na sebe velmi 

agresivně. V uzavřeném prostoru se za přítomnosti samice mohou během boje o ni zmrzačit, 

nebo i zabít. Vítěz poté zůstává v blízkosti samice. Samec během přibližování se k samici 

kývá tykadly a na místě si protahuje nohy. Kopulace ale neprobíhá stejně jako u většiny 

strašilek, kde se samečci často „vozí“ na zádech samičky a kopulují s ní pouhým posunutím 

Obrázek 32.: Výhružný postoj dospělého samce 
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dozadu a ohnutím zadečku dolů. Je tomu tak možná proto, že velikost i hmotnost obou 

pohlaví této strašilky je srovnatelná a dlouhodobé zatížení samcem by samička neunesla. U 

strašilky Eurycantha calcarata se ale sameček staví ke kopulaci velmi odlišně. Posledním 

párem končetin obejme přední část zadečku samičky, přičemž vedle sebe stojí paralelně, 

jakoby bok po boku. Poté svůj zadeček podsune pod samiččin, přičemž ji stále zadními 

končetinami obepíná. Ke spojení dochází zkroucením samečkova zadečku dorzálním 

směrem k samiččiným genitáliím. Dalo by se říct, že se Eurycanta calcarata páří zespodu. 

Samotný akt trvá jen pár minut. Samec po kopulaci chvíli stojí na samici, hlavou směřuje 

dozadu od partnerky. Poté se obě strašilky vydají samostatně hledat potravu. Vzhledem 

k noční aktivitě se Eurycantha calcarata páří výhradně v noci (Hsiung, 1987). 
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5 Stručné srovnání popisovaných druhů: 

V tabulce 1. jsou srovnány základní charakteristiky modelových druhů (velikost, somatotyp, 

způsob rozmnožování etc.). 

 

Tabulka 1. Souhrn vlastností popisovaných strašilek. 

 Peruphasma 

schultei 

Extatosoma 

tiaratum 

Phyllium 

giganteum 

Sipyloidea 

sipylus 

Eurycantha 

calcarata 

Délka dospělce ♀43–65 mm 

♂38–43 mm 

150 mm 

90 mm 

120 mm 

90 mm 

100 mm 

70 mm 

150 mm 

120 mm 

Somatotyp strašilka strašilka lupenitka pakobylka strašilka 

Vzhled aposematický lišejník a suché listy zelený list větévka, či stéblo 

trávy 

kus kůry 

Okřídlení redukované u obou 

pohlaví 

♀redukované 

♂letuschopný 

♀redukované 

♂letuschopný 

obě pohlaví 

letuschopná 

obě pohlaví 

bezkřídlá 

Rozšíření severní Peru Austrálie, Nová 

Guinea 

Západní Malajsie jihovýchodní 

Asie a přilehlé 

ostrovy 

Šalamounovy o., 

N. Kaledonie, 

Papua-N. Guinea 

Ekosystém horský zakrslý les suchý les tropický prales tropický prales tropický prales 

Potravní 

specializace 

stenofágní polyfágní stenofágní polyfágní polyfágní 

Výrazná strategie 

/čím je tento druh 

výrazný 

aposematické 

zbarvení, kontrastní 

barvy, silně 

vyvinuté 

repugnatorické 

žlázy 

kryptismus, 

napodobování 

mravenců, masivní 

množství vajíček 

specifický 

kryptismus, 

stridulace tykadly, 

1. instar cihlově 

zbarvený 

kryptismus, 

využívají křídla k 

překvapení 

predátora i úniku, 

zápach 

ukrývání ve 

štěrbinách, 

otrněné, aktivní 

obrana zadními 

končetinami 

Rozmnožování pouze pohlavní fakultativní 

thelytokie 

fakultativní 

thelytokie 

fakultativní 

thelytokie, samci 

vzácní 

převažuje 

pohlavní 

Kladení vajíček volné vypouštění vrhání vajíček vypouštění i vrhání přilepování k 

substrátu 

do substrátu 

Aktivita noční noční noční noční Noční 

Vlhkost nižší nižší vyšší snese výkyvy 

vzdušné vlhkosti 

nižší, ale potřebují 

pít 

Teplota nižší snese vyšší nižší snese výkyvy 

teplot 

nižší 
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6 Nástin chovu vybraných druhů a kde je sehnat 

6.1 Peruphasma schultei 

Pro tyto drobné strašilky postačí poměrně malá ubikace, důležitá je minimální výška alespoň 

dvaceti centimetrů. Nejvhodnější je samozřejmě insektárium (terárium pro chov hmyzu), ale 

můžeme použít i staré akvárium překryté sítí s rámem, tak aby rám těsně obepínal hrany 

akvária a strašilky nemohly svévolně opouštět prostor ubikace. Díky malým rozměrům 

strašilek ďábelských můžeme chovat několik jedinců i ve velké zavařovací láhvi (objem asi 

pět litrů) s přivázanou síťkou okolo hrdla. Ubikaci můžeme zhotovit i z dostatečně velkých 

plastových přepravek; stačí jen do stěn či víka vyříznout větrací otvory a přelepit je 

síťovinou. Důležité je dostatečné odvětrávání ubikace. Vzhledem k noční aktivitě strašilek 

není třeba insektárium přisvětlovat žárovkou ani jinak dodávat teplo, jak je obvyklé u jiných 

terarijních zvířat (ještěři, hadi či želvy). Ubikaci stačí umístit v místnosti na místo 

s pravidelným osvitem a konstantní pokojovou teplotou. 

Výbava ubikace 

Substrát pokrývající dno chovné nádrže u strašilek volně vypouštějících vajíčka nehraje 

velkou roli. Volíme tedy takový, který udržuje vlhkost vhodnou pro chovaný druh. 

U relativně suchomilné Peruphasma schultei zcela postačí papírové utěrky pro snadnou 

údržbu, ale pro přirozenější vzhled můžeme zvolit substrát tvořený rašelinou, opadankou, 

pískem nebo jejich směsí.  

Strašilky se živí čerstvými listy, krmíme je tedy nastříhanými větvičkami umístěnými 

v ubikaci ve sklenici s vodou. Peruphasma schultei se u nás živí ptačím zobem. Před 

krmením rostlinami z volné přírody či města je vhodné doma větvičky opláchnout proudem 

studené vody (odnese prach a špínu z povrchu listů, stejně jako jiné škodliviny a případně i 

parazity, houby a pavouky, které mohou chov strašilek narušit). Větvičky doporučuji ve 

sklenici s vodou utěsnit tak, aby jednak ve sklenici zaujímaly stabilní pozici a jednak aby se 

strašilky při případném pádu do sklenice neutopily. Krmné rostliny v ubikaci aranžujeme 

tak, aby se k nim strašilky mohly snadno dostat a zároveň byly dostatečně rozprostřené: aby 

strašilkám zbylo dost prostoru na zavěšení a svlékání staré kutikuly. Krmné rostliny měníme 
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tak často, aby strašilky měly stále přístup k čerstvým listům, obvykle jednou až dvakrát 

týdně.  

Strašilkám ďábelským stačí nižší vlhkost, není tedy třeba ubikaci rosit denně, postačí i 

jednou za dva až čtyři dny. U nymf rosíme častěji, ale v menším množství. 

 

6.2 Extatosoma tiaratum  

U této strašilky můžeme aplikovat stejná pravidla chovu jako u Peruphasma schultei. 

Drobné nymfy sice můžeme chovat i v malé nádrži jako předchozí druh, ale s jejich růstem 

musíme ubikaci adekvátně zvětšovat. Nymfy potřebují pro úspěšný svlek prostor od závěsu 

hluboký zhruba trojnásobek jejich délky. Dospělé samice se dorůstají patnácti centimetrů, 

bude vhodná ubikace vysoká minimálně 45 cm. Půdorys nádrže alespoň 25×25 cm, aby bylo 

dostatek místa na umístění krmné rostliny. Nejčastěji tento druh krmíme ostružiníkem, 

můžeme ale zvolit i jinou rostlinu dostupnou v okolí. 

 

6.3 Phyllium giganteum  

Lupenitky se od předchozích strašilek liší hlavně v potřebě vyšší vlhkosti. V ubikaci o 

rozměrech alespoň 35×20×20 cm (pro dospělce a subadultní nymfy) můžeme mít jako 

vhodný substrát vlhkou rašelinu, nebo podlitý písek. Obojí pomůže udržet v nádrži 

dostatečnou vlhkost, ale hůře se udržuje čistota a mohou vznikat plísně, které ničí snůšky 

lupenitek. Nejefektivnějším řešením situace je na dno umístit vrstvu molitanu a v něm 

udržovat vrstvu vody. Povrch molitanu zůstane suchý a neohrozí tak vypuštěná vajíčka a 

zároveň výpar z vody v molitanu pomůže udržet dostatečnou vlhkost. Molitan má i tu 

výhodu, že se z něj vajíčka snadno vybírají a jednoduše se čistí. Ubikaci rosíme každý den 

na dno a stěny. Lupenitky nejlépe přijímají ostružiník. 

 

6.4 Sipyloidea sipylus 

U této pakobylky nám postačí dobře větraná ubikace o rozměrech 30×20×20 cm. Sipyloidea 

sipylus je spíše suchomilná, nevyžaduje tedy časté rosení ani jiný zdroj vlhkosti. Substrát 



53 

 

tedy volíme jakýkoliv, opět pro údržbu bude nejsnazší využít papírové utěrky. Silná 

polyfagie tohoto druhu nám umožňuje krmit téměř jakýmikoliv dostupnými rostlinami. 

Sipyloidea sipylus klade svá vajíčka na pevné části v ubikaci, musíme si tedy dát pozor při 

vyměňování krmné rostliny, abychom spolu s ní nevyhodili i vajíčka (nemluvě o dobře 

ukrytých strašilkách v thanatickém strnutí, což platí u všech strašilek v chovu). Vajíčka lze 

od podkladu lehce odtrhnout a umístit na jiné místo, například do inkubátoru (viz inkubace 

vajíček). 

 

6.5 Eurycantha calcarata 

Tyto robustní strašilky vyžadují rozměrnou ubikaci, vybavenou stejně jako Extatosoma 

tiaratum. Specifika tohoto druhu jsou taková, že dospělé samičky vyžadují 

několikacentimetrovou vrstvu substrátu, do kterého mohou klást vajíčka. Substrát (rašelinu, 

písek, směs) můžeme buď umístit po celé ploše dna, nebo strašilkám nechat pouze menší 

„kladiště“. To může vypadat jako cca 5 cm hluboká miska naplněná substrátem a umístěná 

do rohu ubikace. Samičky budou přednostně klást vajíčka do této nádoby. Dalším specifikem 

druhu je, že se tyto strašilky přes den rády ukrývají v dutinách a štěrbinách. Osvědčilo se mi 

do ubikace umístit kus kůry a opřít ho o stěnu tak, aby mezi kůrou a stěnou vznikl těsný 

prostor, kde se strašilky přes den ukrývaly. Postačí však i prostá rulička od papíru, ve které 

se rovněž ochotně ukrývají. 

 

6.6 Inkubace vajíček 

Vajíčka většiny popisovaných strašilek nepotřebují přílišnou péči, a mohou se líhnout přímo 

na substrátu v ubikaci s dospělými strašilkami. Chceme-li si však pojistit vyšší procento 

úspěšného vylíhnutí nymf a předejít tak i různým komplikacím jako je například plíseň, 

nevhodná či nestabilní vlhkost a teplota, či chceme-li mít prostě přehled o reprodukci 

chovaných strašilek, budeme vajíčka inkubovat jinde. Nakladená vajíčka nejprve posbíráme 

z chovné ubikace, což je vhodné například během úklidu nebo výměně krmné rostliny. Poté 

můžeme vajíčka jemně očistit a odstranit plesnivé, či jinak poškozené kusy. Vajíčka 

inkubujeme na substrátu udržujícím vhodnou vlhkost, která odpovídá i vhodné vlhkosti pro 



54 

 

dospělce. Vajíčka suchomilných strašilek inkubujeme v nižší vlhkosti, kdežto vajíčka 

vlhkomilných strašilek (jako jsou lupenitky) inkubujeme za vyšší vlhkosti a rosíme každý 

den. Jako podklad pro vajíčka může posloužit opět papírová utěrka, rašelina, nasátý písek 

nebo molitan. U strašilek kladoucích do substrátu můžeme vajíčka jemně „zasadit“ víčkem 

nahoru, není to však nutné. Jako inkubátor můžeme použít malou krabičku s dírkami, nebo 

překrytou síťkou. Improvizovaný inkubátor můžeme sestavit z čistého kelímku od jogurtu 

s vrstvou mokrého písku na dně, který překryjeme kapesníkem (či jemnou síťovinou) a 

upevníme gumičkou. Tak zajistíme dostatečný přísun vzduchu a zároveň zabráníme 

vylíhlým nymfám v útěku. Pro inkubaci není potřeba specifické množství světla, teplotu 

udržujeme ideálně konstantní, pokojovou. Vylíhlé nymfy poté šetrně přesuneme do ubikace 

s krmnou rostlinou a pečujeme o ně jako o dospělce. Jen častěji rosíme. 

 

6.7 Kde sehnat strašilky 

V současné době můžeme strašilky sehnat opravdu snadno, stačí se jen dívat a hledat. 

Nejlepší zkušenost mám s prodejními výstavami s exotickými zvířaty (např. Živá exotika, 

Terarijní burza Praha, Terrabazar a mnohé jiné), které se konají pravidelně s různým 

časovým rozestupem v Praze i dalších velkých městech České republiky. Zde můžete koupit 

strašilky i jejich vajíčka, a navíc dostat rady a tipy přímo od úspěšných chovatelů. 

Někdy na strašilky narazíte i v kamenných obchodech s domácími mazlíčky a potřebami pro 

jejich chov. 

Nejpravděpodobněji, a také nejsnadněji, najdete strašilky na internetu, a to na stránkách 

chovatelů, nebo na velkých inzerčních stránkách, kde chovatelé nabízejí své přebytky. Pak 

už je vše na domluvě s konkrétními chovateli. 
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7 Závěr 

Předložená bakalářská práce seznamuje své čtenáře rešeršní formou s řádem strašilek 

(Phasmatodea) a na příkladu pěti modelových druhů (Peruphasma schultei, Extatosoma 

tiaratum, Phyllium giganteum, Sipyloidea sipylus, Eurycantha calcarata) představuje 

morfologickou šíři řádu a další rozličné vlastnosti. Ve druhé půli práce je navíc zmíněn i 

chov modelových druhů. 

Strašilky se vyvíjely desítky miliónů let, během kterých čelily predačnímu tlaku, na který 

reagovaly rozvinutím především kryptických adaptací. Fascinujícím způsobem napodobují 

pro predátory nepoživatelné objekty (listy či větvičky; v případě vajíček rovněž miniatury 

plodů a semen živných rostlin). Mistrně splývají s prostředím, ve kterém se vyskytují, nebo 

z něj naopak paradoxně velmi zjevně vyčnívají. V takovém případě kryptickou adaptaci 

střídá aposematický vzhled (příkladem je často chovaná strašilka ďábelská). 

Kromě mistrných morfologických adaptací disponují často arzenálem dalších obranných 

mechanismů, velmi výrazným mechanismem je například přítomnost repugnatorických žláz 

uvolňujících dráždivý a odpudivý sekret. 

 Mimo jiné mnoho druhů strašilek dorůstá velkých rozměrů, často přesahujících rozměry 

hmyzích druhů vyskytujících se u nás, díky čemuž se snadno pozorují. Toho můžeme využít 

například při zkoumání tělesných struktur i při pitvě, kterou s našimi velkými druhy hmyzu 

z důvodů jejich ochrany dělat nemůžeme. Strašilky se staly poměrně moderním a oblíbeným 

tématem pravděpodobně i díky snadné dostupnosti a možnosti nenákladného a nenáročného 

chovu. 
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