
Po udniowo-Wschodni Oddzia  Polskiego Towarzystwa In ynierii Ekologicznej z siedzib  w Rzeszowie 

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Oddzia  w Rzeszowie 

Zeszyty Naukowe 
____________________________________________________________________________________________ 

Zeszyt 15                           rok 2012*
 

 
 

AGNIESZKA PODOLAK-MACHOWSKA, JOANNA KOSTECKA 
 
Zak ad Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji rodowiskowej 

Wydzia  Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego 

e-mail: jkosteck@univ.rzeszow.pl 
 
 

STRASZYKI (PHASMIDA)  
JAKO OBIEKT OBSERWACJI BIOLOGICZNYCH 

 
Straszyki (Phasmida) to rz d ro lino erców, nale cych do podgromady owadów skrzydlatych, 

spotykanych w lasach strefy zwrotnikowej i podzwrotnikowej. Wyró niaj  si  wieloma 

specyficznymi przystosowaniami u atwiaj cymi przetrwanie. Z tego wzgl du s  ciekawym 

obiektem obserwacji biologicznych. Poni szy artyku  dostarcza podstawowych informacji 

potrzebnych do za o enia hodowli tych owadów i przeprowadzania prostych eksperymentów 

badawczych przydatnych np. w przypadku Olimpiady Biologicznej. 
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I. WST P 
Kszta towanie i rozwijanie zainteresowa  uczniów obdarzonych wyj tkowymi 

zdolno ciami jest wa nym zadaniem ka dego nauczyciela. Uczniom zdolnym powinno si  

stawia  cele specjalne i wymagania zgodne z ich indywidualnymi potrzebami oraz 

potencja em twórczym. Warto pami ta , e osoby posiadaj ce ponadprzeci tne zdolno ci 

lubi  wyzwania, dlatego trzeba umo liwi  im realizacj  nowych zada . Im bardziej 

intryguj cy temat, tym wi kszy zapa  i zaanga owanie wzbudza. Powodzenie w realizacji 

okre lonego projektu zale y od wielu czynników, takich jak motywacja, samoocena oraz 

wsparcie osób doros ych. Wa ne jest te , aby dzia ania przewodnika, jakim jest nauczyciel, 

by y konsekwentne i prowadzi y uczniów do osi gni cia za o onego wcze niej celu. 

W  zwi zku z tym ucze  powinien by  zach cany do brania udzia u np. w ró nych 

konkursach czy olimpiadach przedmiotowych [4,16]. Jedn  z nich mo e by  Olimpiada 

Biologiczna [12]. Udzia  w niej wymaga nie tylko zainteresowa  przyrodniczych, ale 

i du ej wiedzy oraz wytrwa ej pracy w przygotowaniu w asnego projektu badawczego 

(praca badawcza) [13]. Inspiracji do bada  mog  dostarcza  ró ne bezkr gowce [8,9,11]. 

W ród nich owady, a szczególnie straszyki (Phasmida) nadaj  si  do poprowadzenia 

obserwacji wykorzystanej nast pnie do pracy badawczej na Olimpiad .  

Obserwacje i eksperymenty przyrodnicze s  wa nymi sposobami uczenia si  nowych 

rzeczy oraz poznawania otaczaj cego nas wiata. Metody te s  sprawdzone i od lat 
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stosowane przez dydaktyków. Wymagaj  od m odzie y zarówno pomys owo ci jak 

i samodzielno ci oraz wyzwalaj  indywidualny potencja  tkwi cy w niejednym uczniu [14].  

Hodowle oraz obserwacje funkcjonowania ró nych zwierz t wp ywaj  na kszta towanie 

wielorakich uzdolnie  i poszerzanie zainteresowa  przyrodniczych, zwi kszaj  aktywno  oraz 

ucz  samodzielno ci. Mo na zauwa y , e ch  posiadania ywego stworzenia, zamiast opieki 

nad psem, kotem lub rybkami zaspakajana jest coraz cz ciej hodowl  ró nych bezkr gowców. 

S  to przede wszystkim limaki, wierszcze i paj ki, a cz sto tak e przedstawiciele rz du 

straszyków. Wi ksze zainteresowanie tymi zwierz tami wynika z faktu, e s  stosunkowo atwe 

w hodowli oraz ciekawe dla obserwacji. W grupie tych zwierz t mo emy znale  osobniki 

o niezwyk ych kszta tach i ró nych, ciekawych przystosowaniach [3,5]. 

Celem poni szej pracy jest opisanie straszyków (Phasmida), jako obiektu bada  oraz 

wskazanie uczniom i nauczycielom zainteresowanym yciem tych owadów, mo liwo ci ich 

zastosowania zarówno w czasie lekcji jak i do pracy badawczej w ramach Olimpiady 

Biologicznej.  
 

 

II. CHARAKTERYSTYKA I PRZEGL D RZ DU STRASZYKÓW 
Rz d straszyków (Phasmida) nale y do podgromady owadów skrzydlatych  

o przeobra eniu niezupe nym (Exopterygota). Przedstawiciele tego rz du to gatunki 

tropikalne, wiele z nich zaliczana jest do szkodników ro lin. Dalsza taksonomia tej grupy 

niejednokrotnie przysparza naukowcom wielu problemów [18]. Jeden z podzia ów 

proponuje Schuiten, wed ug którego do rz du straszyków (Phasmida, in. Phasmodea) 

nale  li cowate (Phyllidae) oraz straszykowate (Phasmatidae), w ród których 

wyró niamy patyczaki oraz straszyki [15]. S  to owady ro lino erne podobne do li cia lub 

patyka, o stosunkowo du ych rozmiarach cia a (dochodz cych do 35 cm d ugo ci) 

[7,17,18]. Straszyki, jak sama nazwa wskazuje przyjmuj  ró ne, dziwaczne kszta ty. Mog  

wygl da  jak ga zki lub kora drzew pokryta mchem. Cz sto s  trudne do odró nienia od 

ywych lub martwych li ci. Owady te wykszta ci y umiej tno  przystosowania si  do 

rodowiska, przez co upodabniaj  si  do najbli szego otoczenia kszta tami i kolorystyk  cia a, 

co jest korzystne w zwi zku z obron  przed drapie nikami [1]. Nawet minimalne zdolno ci do 

na ladowania li ci i ga zek nios  ze sob  do  du e korzy ci zwi kszaj ce szanse na 

przetrwanie, gdy  s  to owady ma o ruchliwe, a zdolno  do ucieczki przed potencjalnymi 

drapie nikami jest u nich znikoma [10,18]. Niektórzy przedstawiciele tego rz du owadów 

potrafi  zmienia  barw  cia a w ci gu kilku godzin. Proces ten jest spowodowany 

rozpraszaniem pigmentu w komórkach naskórka i jest kontrolowany przez wydzielane 

substancje hormonalne [6]. Straszyki opanowa y równie  inne strategie chroni ce je przed 

niebezpiecze stwem ze strony drapie ników. Posiadaj  zdolno  do kataleptycznego 

znieruchomienia, czyli udawania martwego. Dodatkowo niektóre z nich wydzielaj  substancje 

o niezno nym zapachu, który skutecznie odstrasza napastników [7,18].  

Cia o straszyków jest wyd u one, cylindryczne i sk ada si  z typowych dla owadów 

tagm, takich jak g owa, tu ów, odw ok oraz trzech par odnó y. G owa wyposa ona jest 

w dobrze rozwini te oczy, czu ki i aparat g bowy typu gryz cego. Niektóre ze straszyków 

wtórnie utraci y skrzyd a, a nawet je li je zachowa y, s  sp aszczone grzbieto-brzusznie 

i maj c odpowiedni kszta t przypominaj  li cie. Skrzyd a w zale no ci od gatunku mog  

pe ni  ró ne funkcje np. lokomocyjn , odstraszaj c  lub ochronn  [6]. 

Phasmida zamieszkuj  tropikalne i subtropikalne lasy, sawanny oraz ki. Wi kszo  

z oko o 2500 opisanych gatunków mo na spotka  w tropikach [7,18]. Owady te wyst puj  
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równie  w regionie Indo-Malezji, w Australii i w Ameryce Pó nocnej. Trzy gatunki spo ród 

nich, spotykane s  w Wielkiej Brytanii [6]. 

Najpopularniejsze gatunki li cowatych spotykane w hodowlach to li ciec dwuoki 

(Phyllium bioculatum), li ciec de Haana (Phyllium celebicum) oraz li ciec olbrzymi 

(Phyllium giganteum). S  to gatunki spotykane w tropikalnych i subtropikalnych strefach 

Azji. W naturalnym rodowisku bytuj  na drzewach wygl dem przypominaj c 

ró nokolorowe li cie. Cia o mog  mie  koloru zielonego, br zowego, ó tego lub 

czerwonego [15]. U li cowatych wyst puje bardzo wyra nie zaznaczony dymorfizm 

p ciowy [18], dlatego u wi kszo ci gatunków samice s  wi ksze od samców, maj  krótsze 

czó ki i nie potrafi  lata . W zale no ci od gatunku, li ce w warunkach hodowlanych 

rozmna aj  si  p ciowo lub partenogenetycznie. Samica w ci gu swojego ycia mo e 

z o y  oko o 200 jaj. Larwy wykluwaj  si  po okresie 3-9 miesi cy po z o eniu [15]. 

W warunkach chowu w Polsce, najcz ciej spotka  mo na straszyka diabelskiego 

(Peruphasma schultei) oraz patyczaka indyjskiego (Carausius morosus) (Rys. 1).   
 

 
 

 

Rys. 1. a. straszyk diabelski (Peruphasma schultei); b. patyczak indyjski (Carausius morosus) (fot. w asne) 

Fig. 1. a. Golden-Eyed Stick Insect (Peruphasma schultei); b. Indian Stick Insect  (Carausius 

morosus) (own photos) 

1cm 1cm 

 

III. HODOWLA STRASZYKÓW 
Straszyki, jak i inne bezkr gowce l dowe, powinny by  hodowane w specjalnie 

przystosowanych do tego akwariach lub terrariach. Akwarium do hodowli tych owadów nie 

musi by  wcale du e. Zazwyczaj wystarczaj  pojemniki o wymiarach 25x40x25 cm [5]. 

Pojemno  akwarium zale y w du ym stopniu od wielko ci planowanej hodowli oraz od 

rozmiarów cia a jego mieszka ców. Nie nale y trzyma  razem zbyt licznej grupy 

straszyków, poniewa  w przeg szczeniu mog  nawzajem ze sob  walczy . Jak twierdzi 

Schuiten [15], nale y pami ta  aby nie czy  ze sob  hodowli patyczaków ywi cych si  

li mi oraz li ców, gdy  patyczaki mog  w tym przypadku pomyli  wspó towarzyszy 

z pokarmem. Dobrym miejscem dla straszyków s  terraria specjalnie przystosowane do 

hodowli owadów. Kiedy  by y to drewniane pojemniki z osiatkowan  gór  i bokami oraz 

z szyb  w przedniej cz ci, obecnie w sklepach zoologicznych mo emy kupi  gotowe 

akwaria o ró nych wymiarach a sporz dzaj c do nich specjalne przykrywki, przystosowa  

je do hodowli straszyków. Dost pne s  te  akwaria plastikowe, jednak nie s  zalecane do 

takich hodowli. W miar  mo liwo ci mo na spróbowa  zaprojektowa  w asne terrarium 

spe niaj ce oczekiwania wizualne i praktyczne. Znacznie lepiej sprawdzaj  si  terraria, 

w których jedna ze cian bocznych zast piona zosta a siatk  o drobnych oczkach, bo 

zapewnia to doskona  cyrkulacj  powietrza.  
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Na dnie terrarium powinna znale  si  niewielka warstwa torfu. Nale y równie  pami ta  

o umieszczeniu w pobli u arówki o mocy 10-25W, aby zapewni  zwierz tom odpowiedni  

temperatur  dostosowan  do wymaga  konkretnego gatunku. W dzie  temperatura nie powinna 

przekracza  25ºC, natomiast w nocy zaleca si , aby mie ci a si  w przedziale 18-22ºC. 

Umieszczenie wewn trz terrarium pojemnika z wod  lub regularne spryskiwanie posadzonych 

w nim ro lin, zapewni utrzymywanie odpowiedniej wilgotno ci otoczenia straszyków. Nale y 

uwa a , aby podczas zraszania ro lin oraz pod o a nie kierowa  wody bezpo rednio na owady, 

gdy  mo e to prowadzi  do wyst pienia ró nych chorób [5,15].  

W hodowli straszyki karmi si  najcz ciej li mi malin, je yn, sa aty, melisy oraz 

trzykrotki [2], mo na te  u ywa  li ci d bu. Jak wiadomo, w zimie trudno o dost p do 

wie ego pokarmu - dlatego hodowcy zalecaj  zgromadzi  go wcze niej, warto nawet 

zamrozi  zebrane li cie. 

Li ce s  czasem atakowane przez roztocza i ró ne bakterie, dlatego wa ne jest, aby umie  

temu zapobiega , utrzymuj c odpowiedni mikroklimat oraz dbaj c o czysto  i porz dek 

wewn trz terrarium. Ka dy hodowca powinien wiedzie , e zbyt wysoka temperatura oraz 

wilgotno  przyczynia si  do rozwoju chorób, natomiast zbyt suche powietrze doprowadza do 

zaburze  w procesie linienia i mo e nie  za sob  tragiczne skutki. 

D ugo  ycia poszczególnych gatunków jest ró na. Samce li ców yj  przewa nie 

kilka miesi cy, podczas gdy samice do ywaj  roku. Podczas cyklu yciowego, zwierz ta te 

liniej  kilkakrotnie. Patyczaki yj  przewa nie od kilku miesi cy do dwóch lat [15]. 

Patyczaki, straszyki i li ce s  to zwierz ta najbardziej aktywne w nocy. Dzi ki temu, 

poruszaj c si  w ciemno ci unikaj  wielu czyhaj cych na nie zagro e  ze strony 

drapie ników. W dzie  wi kszo  z nich zamiera w bezruchu. 
 

 

IV. PROPOZYCJE BADA   Z ZASTOSOWANIEM STRASZYKÓW 
Obserwacja ycia owadów na przyk adzie straszyków mo e by  interesuj cym 

zagadnieniem. Badanie mo e obejmowa  szereg zmiennych, przy czym nale y dok adnie 

i z rozwag  planowa  konkretny eksperyment. Przyk adowym tematem wartym uwagi 

mo e by  obserwacja zmiany barwy cia a patyczaków w zale no ci od koloru otoczenia 

w którym si  znajd . Obserwacja powinna spe nia  za o enia eksperymentu, a wi c nale y 

si  do niej w a ciwie przygotowa . Ca o  eksperymentu musi przebiega  w tych samych 

warunkach, wobec czego nale y przygotowa  terraria nie ró ni ce si  wielko ci , 

wyposa eniem oraz miejscem przechowywania. Mog  to by  np. du e s oiki 

z dziurkowanym wieczkiem lub inne atwo dost pne pojemniki. Dwie serie (po 

3 powtórzenia) b d  stanowi  grup  eksperymentaln , natomiast trzecia - grup  kontroln  

(Tab. 1). W ca ym uk adzie do wiadczalnym nale y stosowa  ten sam rodzaj pokarmu, 

temperatur , wilgotno , nat enie wiat a, lub zmieni  jeden z wymienionych czynników, 

co b dzie oznacza  obserwacj  wp ywu jego oddzia ywania. 

W ka dym terrarium powinna przebywa  taka sama liczba osobników w podobnym wieku 

i tej samej p ci. Nale y dopilnowa , aby straszyki nie wyst powa y w przeg szczeniu.  

Po okresie adaptacyjnego przebywania patyczaków w tych samych warunkach we 

wszystkich terrariach, jedn  grup  s oików mo na szczelnie owin  czerwonym papierem, 

a drug  papierem niebieskim, przy czym grup  kontroln  pozostawi  w terrariach bez zmian. 

Do wiadczenie powinno by  prowadzone przez kilka tygodni, poniewa  zmiana barwy cia a 

patyczaków wymaga d u szego czasu. Zachodz ce zmiany mo na dokumentowa  przy u yciu 

aparatu cyfrowego i nast pnie porównywa  ze sob  uzyskane zdj cia.  
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Ucze  powinien prowadzi  arkusz obserwacji by jak najdok adniej opisywa  wszystkie 

zachodz ce zmiany. Mo na tu obserwowa  np. czas przemiany zale nie od p ci zwierz cia, 

pierwsze miejsca pojawu zmiany itp. W plakacie olimpijskim prezentujemy oczywi cie 

obserwacje rednie. 
 

Tabela 1 - Table 1 

Przyk adowy uk ad do wiadczenia umo liwiaj cy okre lenie wp ywu zmiany koloru otoczenia  

w którym przebywaj  patyczaki, na barw  ich cia a / An example of experimental system for 

determination of  the influence of color change of Phasmids  surroundings on their body taint 

  

TERRARIUM 

Terrarium 

BADANE OSOBNIKI 

Tested animals  

CZYNNIK BADAWCZY 

Research factor  

1-3 seria badawcza 

research series 
X  samic / females* 

zmiana barwy cian terrarium na 

czerwon  / color of terrarium walls 

changed to red 

4-6 seria badawcza 

research series 
X  samic / females 

zmiana barwy cian terrarium na 

niebiesk  / color of terrarium walls 

changed to blue 

7-9 kontrola / control X  samic / females 
barwa cian terrarium bez zmian / no 

color changed of terrarium walls 

10-12 seria badawcza 

research series 
X samców / males 

zmiana barwy cian terrarium na 

czerwon  / color of terrarium walls 

changed to red 

13-15 seria badawcza 

research series 
X samców / males 

zmiana barwy cian terrarium na 

niebiesk  / color of terrarium walls 

changed to blue 

16-18 kontrola / control X samców / males 
barwa cian terrarium bez zmian / no 

color changed of terrarium walls 
*liczb  wprowadzanych osobników nale y dobra  w zale no ci od gatunku (co wynika z do wiadczenia hodowcy) / the 

number of specimens should be selected depending on the species (as a result of experience of the breeder) 

 

Inne badanie mo e stanowi  obserwacja zmian zachodz cych w zale no ci od rodzaju 

stosowanego pokarmu czy temperatury (któr  mo na np. regulowa  przez zawieszenie nad 

terrarium arówki na ró nej wysoko ci).  

W celu uzyskania rednich obserwacji nale y zwróci  baczn  uwag  na konieczno  

stosowania powtórze  eksperymentów. Wa na jest te  umiej tno  prawid owej 

dokumentacji do wiadcze  oraz w a ciwa interpretacja uzyskanych rezultatów. W tym 

wzgl dzie, stawiaj cy czo a nowym zadaniom ucze , powinien mie  mo liwo  

korzystania z w a ciwej pomocy ze strony nauczyciela. 

 

V. PODSUMOWANIE 
Hodowle owadów wymagaj  od m odzie y samodyscypliny, wyobra ni oraz pami ci, 

e maj  pod opiek  ywe organizmy o okre lonych wymaganiach i potrzebach, czasem 

do  specyficznych, które nale y spe ni , aby osi gn  sukces hodowlany. Poprowadzona 

prawid owo hodowla straszyków mo e dostarczy  satysfakcji z ciekawych, a nawet 

zaskakuj cych wyników, gdy  s  one wyj tkowymi zwierz tami - mistrzami 

w przystosowaniu si  do zmian rodowiska w którym yj . 

Propagowanie i wspieranie zainteresowa  przyrodniczych m odzie y jest spraw  

wa n . Przyczynia si  do poznawania bioró norodno ci, jej pi kna i znaczenia dla 

podtrzymywania ycia i homeostazy w ekosystemach.  
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PHASMIDA AS AN OBJECTSEARCH OF A BIOLOGICAL OBSERVATION 
 

Summary 
 

Phasmids are an order of herbivorous insects belonging to the Exopterygota, found in 

tropical and subtropical forests. They are distinguished by a number of specific 

adaptatations facilitating their survival. For this reason, they are an interesting object of 

biological observations. The following article provides basic information needed for 

breeding these insects. 
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