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ABSTRACT

Arthropods inhabit all environments, which is possible thanks to their numerous physiological, morphological and anatomical 
adaptations. Insects are the most numerous arthropod clusters. Insects that are not very mobile, deprived of the opportunity to escape 
from the enemy, e.g., leaves, stick insects or phasians, as well as large or brightly colored insects, e.g. butterflies, are easily seen 
by predators and are therefore vulnerable to their attacks. They must therefore seek such protective mechanisms that will ensure 
survival and thus species continuity. So it is understandable that many insect species have developed defensive adaptations to help 
them survive. They consist in becoming similar to other species having effective defensive measures (mimicry) and camouflage 
thanks to masking colors or shapes, e.g. leaves, stick insects. The possibility of becoming similar to the elements of the environment 
is called mimicry. By using this form of protection, the animals blend in with the surroundings. Such adaptation to the environment 
is used by the organisms for two purposes: the first is protection against predators (e.g. phalanx) and the second is masking while 
chatting on a potential prey (e.g. mantis). The more perfect the camouflage mechanisms, the greater the chances of survival of the 
individual and thus the continuity of the species. Environmental conditions are important in morphological variability because 
environmental/environmental changes affect the appearance of the body, its shape, coloration and physical activity. The aim of the 
research carried out in the presented work was to observe the adaptive possibilities of frightens in the conditions of changing colors 
in the environment of farmed animals. During the three months of observation, three types of background were used in the terrarium 
equipment (brown, green and multi-colored) and then, leaving the animals in the arranged environment for one month, progressive 
color changes were observed. In the colorful surroundings of the Phalanx was characterized by typical coloration of the species. In 
the case of a clearly defined background color (brown and green), a marked change in the coloration of the animals was observed.
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Wprowadzenie

Stawonogi (Arthropoda) to najliczniejszy w gatunki 
typ zwierząt na Ziemi. Dotychczas opisano ich ponad 
milion, uwzględniając skorupiaki, pajęczaki i owady. 
Według danych IUCN opisano 950 000 gatunków owa-
dów i 40 000 skorupiaków. Liczby w pozostałych gru-
pach stawonogów wahają się – w zależności od źródła 
– od kilkunastu tysięcy (np. wije) do ponad 60 tysięcy 
gatunków pajęczaków. Stawonogi zamieszkują wszyst-
kie środowiska nadające się do życia, jest to możliwe 
dzięki ich licznym przystosowaniom fizjologicznym, 
biologicznym, anatomicznym, jak i dużej rozrodczości. 
Charakteryzują się kilkoma swoistymi cechami, m.in. 
występowaniem odnóży połączonych stawowo, cia-
łem pokrytym pancerzem chitynowym podzielonym na  
3 tagmy: głowę, tułów oraz odwłok lub 2 tagmy, głowo-
tułów i odwłok (Chudoba 1972). Kolejnymi cechami 
charakteryzującymi stawonogi jest budowa wewnętrz-
na dostosowana do środowiska ich życia, np. narządy 
oddechowe skrzela charakteryzują skorupiaki wodne, 
a tchawki u owadów i płucotchawki u pajęczaków ży-
jących w środowisku lądowym (Błaszczak 2012; Jura 
1996). Najliczniejszą gromadą stawonogów są owady 
(Insecta). Reprezentowane są przez gatunki bardzo 
mało ruchliwe (np. liśćce, patyczaki czy straszyki), jak 
też owady niezwykle aktywne ruchowo (błonkówki, 
muchówki, motyle). Ubarwienie ich ciała może być 
jaskrawe, kolorowe, np. motyle, przez co są łatwo do-
strzegane przez drapieżniki i wobec tego narażone na 
ich ataki, lub szare, upodabniające do podłoża-ochron-

ne. Zrozumiałe jest więc to, że część gatunków owa-
dów wykształciła u siebie przystosowanie obronne, 
mające na celu pomóc im w przetrwaniu. Przystosowa-
nia te polegają  między innymi na upodobnieniu się do 
innych organizmów, mających skuteczne środki obron-
ne (mimikra), oraz kamuflażu dzięki maskującym bar-
wom (np. liśćce) czy kształtowi (np. patyczaki). Wyko-
rzystując tę formę ochrony zwierzęta często wtapiają 
się w otoczenie, co nazywamy mimetyzmem. Takie 
przystosowanie do środowiska organizmy wykorzy-
stują w dwóch celach: pierwszym jest ochrona przed 
drapieżnikami (np. straszyki), a drugim maskowanie 
się, czatując na potencjalną ofiarę (np. modliszka). 
Wszystkie więc łączy jedna wspólna, bardzo charak-
terystyczna cecha – ich zdolności mimetyczne. Robią 
to na różne sposoby. Patyczaki, takie jak Phryganistria 
heusii, wyglądem przypominają gałązki drzew i krze-
wów. Straszyki, takie jak straszyk filipiński, Sungaya 
inexpectata, dzięki licznym wyrostkom oraz charakte-
rystycznemu pokrojowi ciała upodabniają się do kory 
drzew lub wyschniętych liści. Liśćce, takie jak liścieć 
olbrzymi, Phyllium giganteum, liściec strzałkowy, 
Phyllium jacobsoni lub liściec jesienny, Phyllium phi-
lippinicum mają spłaszczone ciała i są na tyle podobne 
do naturalnego liścia, iż na grzbiecie mają zarys jego 
nerwacji. Kamuflując się, przyjmują płaską pozycję  
i stają się niewidoczne. 

Celem prowadzonych badań była obserwacja zmian 
adaptacyjnych u straszyków australijskich wraz ze 
zmieniającymi się warunkami otoczenia.

Fot. 1. Wyposażenie insektarium straszyków (Fot. Z. Głuszek)
Photo 1. Equipment of the Phasian insects (Photo Z. Głuszek)



49

Metodyka pracy

Straszyki są umiarkowanie wymagającymi owada-
mi, które muszą mieć zapewnione określone warunki 
hodowlane. Założone insektarium powinno zapewniać 
stałą wilgotność utrzymywaną przez torf, ręczniki pa-
pierowe, mokry piasek lub włókno kokosowe. Wystrój 
insektarium może zawierać kawałki suchych konarów, 
które będą służyć owadom do linienia czy wspinania 
się, oraz pędy roślin pokarmowych. Wilgotność w in-
sektarium powinna się zmieniać w zależności od pory 
dnia. W ciągu dnia sięga około 30–50%, wieczorem  
i nad ranem ok. 80–90%. Temperatura optymalna dla 
samic i samców wynosi 22–26°C, ale może utrzymy-
wać się w przedziale 20–28°C.

Badania prowadzono przez okres trzech miesię-
cy. Po upływie każdego miesiąca zmieniano kolor 
podłoża, obserwując zmiany ubarwienia straszyków.  
W pierwszym miesiącu otoczenie miało kolor brązo-
wy, a w jego skład wchodziły brązowe gałązki, torf ko-
kosowy, liście malin oraz jeżyn. Za jedną ze ścian wło-
żono brązowy styropian (fot. 1). W drugim miesiącu 
obserwacji otoczenie miało kolor zielony. Isektarium w 
tym miesiącu wyłożono trawą z zielonymi gałązkami. 
Ściany hodowli obklejono zieloną grafiką. Wewnątrz 
umieszczano pędy i liście malin. W trzecim miesiącu 
obserwacji zapewniono wielobarwne otoczenie. Pod-
łoże wyłożono ręcznikami papierowymi, w których 
umieszczono zielone gałązki. Na wszystkich ścianach 
insektarium rozmieszczono kolorowe kartki. Podobnie 
jak w poprzednich miesiącach wykładano pożywienie, 
czyli liście malin.

 
Charakterystyka obiektu badań

Straszyki (Phasmatodea): Rząd obejmuje około 
2940 gatunków dużych lub bardzo dużych owadów 
o silnie wydłużonym lub silnie spłaszczonym ciele. 
Przedtułów jest zwykle słabo rozwinięty, podczas gdy 
śródtułowie i czasami również zatułowie są wydłużo-
ne. Skrzydła mogą być w pełni rozwinięte lub zreduko-
wane w różnym stopniu; wiele gatunków jest całkowi-
cie bezskrzydłowych. U form uskrzydlonych przednia 
para skrzydeł jest zawsze znacznie krótsza od drugiej. 
Pasmatodea są głównie owadami tropikalnymi. Więk-
szość gatunków jest nadrzewna. Wszystkie znane ga-
tunki są roślinożerne. 

Straszyki australijskie (Extatosoma tiaratum) po-
chodzą z Australii. Są aktywne najczęściej wieczorami  
i w nocy. Ich życie składa się z dwóch etapów: nimfy 
(młode do ostatniej wylinki) oraz imago (owad po ostat-
niej wylince) i jest bardzo zróżnicowane pod względem 

długości. Owady te rozmnażają się najczęściej poprzez 
partogenezę lub rzadziej płciowo. Samice mają mak-
symalnie do 16 cm długości, posiadają dużo małych 
kolców, krótkie czułka, malutkie skrzydełka, odwłok 
grubości kciuka i wypustki na nogach. Samce mają 
maksymalnie do 10 cm długości, posiadają również 
dobrze rozwinięte skrzydła i trzy przyoczka na głowie. 
Podobnie jak samice samce charakteryzują się długimi 
czułkami i wypustkami na nogach (fot. 2). Owady te 
składają jaja wielkości około 5x5 mm, o owalnym, lek-
ko spłaszczonym kształcie. Powierzchnia jaj jest gładka  
i błyszcząca. Larwy tych straszyków są wielkości 1,5 
cm, mają czerwoną głowę i czarny tułów. Są bardzo ak-
tywne i szybkie (Dąbrowski i in. 1974). 

Fot. 2. Straszyk australijski (Extatosoma tiaratum) (Fot. Z. 
Głuszek) 
Photo 2. The Giant Prickly Stick Insect (Extatosoma tiara-
tum) (Photo Z. Głuszek)

Wyniki badań 

Tabele 1–3 przedstawiają wyniki obserwacji 
zmian ubarwienia straszyka australijskiego w trzech 
terminach: 01.10.2018 – 07.11.2018, 10.11.2018 – 
08.12.2018 oraz 10.12. 2018 – 08.01.2019.
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Tabela 1. Pierwszy miesiąc badań – podłoże brązowe
Table 1. First month of research – brown medium

Data obserwacji Czas pojawiających się zmian Obserwowane zmiany ubarwienia

7.10.2018 – Rozpoczęcie 1 miesiąca badań

9.10.2018 Po 2 dniach Owady oswoiły się z nowym środowiskiem i poruszały się po insekta-
rium

15.10.2018 Po 8 dniach Straszyk, który początkowo był białoczarny, zaczął lekko zielenieć,  
a ciemnobrązowy owad zmienił odcień na jasny brąz z ciemnymi prze-
świtami. Szary straszyk lekko zbrązowiał

24.10.2018 Po 17 dniach Ciemnobrązowe straszyki wyjaśniały na brąz w kolorze torfu. Wszyst-
kie owady mają już odcień jasnego brązu, poza jednym, który ma bia-
łozielonkawą barwę, lecz również u niego, na odwłoku, są zauważalne 
brązowe kolory

27.10.2018 Po 20 dniach Owady są bardzo aktywne. Jeden ze straszyków, który nie zbrązowiał, 
ma teraz jasnobrązowe odnóża

30.10.2018 Po 23 dniach Poszczególne części na ciele straszyka, który nie zbrązowiał, zaczęły 
lekko brązowieć

7.11.2018 Po 31 dniach Zakończenie pierwszego miesiąca badań: Wszystkie straszyki zmieniły 
zupełnie swój kolor (fot. 3, 4) poza jednym na którym widać zielonobiałe 
przebarwienia (fot. 5)

Fot. 3, 4. Zmiany ubarwienia straszyków z jasnego na brązowy (Fot. Z. Głuszek)
Fig. 3, 4. Changes in the color of phalanxes from light to brown (Photo Z. Głuszek)

Fot. 5. Zielonobiałe przebarwienia na powierzchni ciała owada 
(Fot. Z. Głuszek)
Fig. 5. Green and white discoloration on the body surface of the 
insect (Photo Z. Głuszek)
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Tabela 2. Drugi miesiąc badań – podłoże zielone
Table 2. Second month of research – green substrate

Data obserwacji Czas pojawiających się zmian Zmiany ubarwienia

7.11.2018 – Rozpoczęcie badań drugiego miesiąca

10.11.2018 Po 3 dniach Owady zaczęły chodzić po insektarium, oswajając się z nowym środowi-
skiem. Isektarium uzupełniono zielonymi gałązkami malin 

13.11.2018 Po 6 dniach Straszyki ukrywały się na gałązkach, upodabniając się do małych rozga-
łęzień, nie są jeszcze w barwach otoczenia zielonego (fot. 6)

15.11.2018 Po 8 dniach Najmniejszy i prawdopodobnie najsłabszy osobnik, który nie zmienił ko-
loru w poprzednim miesiącu obserwacji nie przeżył 

18.11.2018 Po 11 dniach U owadów zauważalna jest zmiana ubarwienia na grzbiecie – zaczęły 
jaśnieć i są jasnobrązowe z ciemnymi plamkami (fot. 7) 

23.11.2018 Po 17 dniach U wszystkich straszyków zauważalne są zielone plamy na odwłoku i od-
nóżach

2.12.2018 Po 25 dniach Owady mają duże, zielone plamki i całe odnóża zmieniły kolor na zie-
lony

8.12.2018 Po 31 dniach Koniec badań miesiąca drugiego. Owady są już ciemnozielone

Fot. 6. Straszyki upodabniające do gałązek (Fot. Z. Głuszek)
Photo 6. Phalanxes similar to twigs (Photo Z. Głuszek)

Fot. 7. Przebarwienia na grzbiecie i odnóżach (Fot. Z. Głu-
szek)
Photo 7. Discoloration of the back and legs (Photo Z. Głu-
szek)

Fot. 8. Zmiana ubarwienia z brązowego na zielony dostosowany 
do warunków otoczenia (Fot. Z. Głuszek)
Photo. 8. Change of color from brown to green adapted to the 
ambient conditions (Photo Z. Głuszek)
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Tabela 3. Trzeci miesiąc badań – podłoże wielobarwne
Table 3. Third month of research – multi-colored medium

Data obserwacji Czas pojawiających się zmian Zmiany ubarwienia

8.12.2018 – Rozpoczęcie badań w miesiącu trzecim

10.12.2018 Po 2 dniach Oswajanie się owadów w nowym środowisku ze zmienionym wystrojem 
insektarium

14.12.2018 Po 6 dniach Zauważalne zmiany, owady rozjaśniły swój kolor (fot. 9)

20.12.2018 Po 12 dniach Na owadach widoczne są biało-ciemnobrązowe plamki. Na niektórych 
widać ciemnobrązowe, niekiedy czarne plamki na odwłoku

27.12.2018 Po 19 dniach Straszyki się rozmnożyły. Wcześniej niewidoczne małe osobniki mają 
jasnobrązowy kolor. Jeden owad zginął podczas wylinki. Pozostałe li-
nieją i rosną 

3.01.2019 Po 26 dniach Owady mają różne kolory, jednak żaden nie przybrał koloru czerwone-
go, fioletowego czy pomarańczowego, które to kolory znajdowały się na 
ścianach insektarium

8.01.2019 Po 31 dniach Zakończenie badań miesiąca trzeciego. Niestety owady nie zmieniły 
koloru na nienaturalny typ – np. fiolet, ale najczęściej są albo ciemno-
brązowe z ciemnym odwłokiem, albo jasnobrązowe z np. białymi lub 
zielonymi plamkami

Fot. 9. Wielobarwne wyposażenie insektarium, straszyki dostosowujące się do otoczenia (Fot. Z. Głuszek)
Photo 9. Multi-colored insect garden equipment, fries adapting to the environment (Photo Z. Głuszek)

Podsumowanie

Mimetyzm, mimezja (z gr. mimetés – naśladow-
ca) oznacza naśladowanie albo upodabnianie się. W 
biologii mimetyzm to upodabnianie się niektórych 
gatunków zwierząt kształtem, barwą, deseniem na po-
wierzchni ciała do otaczającego środowiska lub do in-
nych organizmów. Taki kamuflaż zwiększa szanse na 
przeżycie wielu gatunkom zwierząt. Zwierzęta stosują 
różne metody kamuflażu. Mogą one polegać na dosto-
sowaniu kształtów ciała do elementów występujących 
w otoczeniu, jak również dopasowaniu barwy ciała do 
kolorów występujących w środowisku życia. Ubarwie-

nie ochronne, czyli ubarwienie kryptyczne, maskują-
ce u zwierząt ma na celu obronę przed wrogami lub 
pomaga w zamaskowaniu się drapieżnika podczas ło-
wów. Ubarwienie ochronne jest bardzo szeroko rozpo-
wszechnione wśród zwierząt. U niektórych gatunków 
jest jedyną, bierną metodą obrony przed wrogami,  
u innych wspomaga inne metody, np. ucieczkę, obec-
ność gruczołów jadowych, posiadanie pancerza. Ubar-
wienie ochronne nie dotyczy tylko koloru, ale również 
występowania deseni na ciele, które u wielu zwie-
rząt są bardzo podobne do otoczenia, w którym żyją. 
Przykładem mogą być niektóre motyle, które mają na 
skrzydłach kolor i deseń taki, jak kora drzew, na któ-
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rych siadają. U zwierząt żyjących w klimacie umiarko-
wanym ubarwienie ochronne dostosowuje się do ko-
lorystyki dominującej w określonej porze roku (śnieg, 
zielone liście). U wielu gatunków zwierząt ubarwie-
nie samic jest bardziej ochronne niż samców, co wy-
nika z opieki nad potomstwem, a więc koniecznością 
ukrycia się przed wrogiem. Ubarwienie ostrzegawcze 
aposematyczne jest strategią obronną dla organizmów, 
które nie mają mechanizmu obronnego. Upodabniają 
się one do groźnych, niesmacznych lub trujących ga-
tunków, korzystając z tego, że drapieżniki starają się 
ich unikać – np. trzmielówka z muchówek przypomina 
wyglądem posiadające żądła osy czy jaskrawe kolory 
ważki, szablaka żółtego, ostrzegają drapieżniki przed 
jej niedobrym smakiem (https://www.bing.com/sear-
ch?q=ubarwienia+ochronne+owad%c3%b3w&pc).  
W przedstawionym eksperymencie wykazano, że stra-
szyki australijskie charakteryzuje zjawisko mimety-
zmu. Dotyczy ono zarówno ubarwienia, jak i charakte-
rystycznego kształtu ciała..

Wnioski

1. Po upływie 31 dni obserwacji wszystkie hodowa-
ne straszyki zmieniły ubarwienie, dostosowując się do 
kolorystyki otoczenia.

2. Aktywność ruchowa zwierząt wzrastała wraz ze 
zmianą ubarwienia, co wskazuje, że czuły się bezpiecz-
nie.

3. Pierwsze zmiany barwne pojawiają się na odwło-
ku, a następnie na odnóżach.

4. U najmłodszych owadów pierwsze zmiany ubar-
wienia zauważalne są na grzbiecie.

5. W wielobarwnym insektarium wszystkie hodo-
wane owady zmieniły ubarwienie na jasne, lecz nie 
zmieniły koloru na nienaturalny( fioletowy, czerwony).

6. Początkowo owady jaśnieją, a następnie przybie-
rają barwy, które spotykane są najczęściej w ich oto-
czeniu, czyli kolor brązowy lub zielony.
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STRESZCZENIE

Stawonogi zamieszkują wszystkie środowiska, co 
jest możliwe dzięki ich licznym przystosowaniom fi-
zjologicznym, morfologicznym i anatomicznym. Naj-
liczniejszą gromadą stawonogów są owady (Insecta). 
Owady, które są mało ruchliwe, pozbawione możliwo-
ści ucieczki przed wrogiem, np. liśćce, patyczaki czy 
straszyki, jak też owady duże lub jaskrawo ubarwione, 
np. motyle, są łatwo dostrzegane przez drapieżniki, są 
więc narażone na ich ataki. Muszą zatem poszukiwać 
takich mechanizmów ochronnych, które zapewnią 
przeżycie, a więc ciągłość gatunkową. Zrozumiałe jest 
więc, że wiele gatunków owadów wykształciło przy-
stosowania obronne, mające na celu pomóc im w prze-
trwaniu. Polegają one na upodobnieniu się do innych 
gatunków mających skuteczne środki obronne (mimi-
kra) oraz kamuflaż dzięki maskującym barwom lub 
kształtom, np. liśćce, patyczaki. Możliwość upodob-
nienia się do elementów otoczenia określana jest jako 
mimetyzm. Wykorzystując tę formę ochrony, zwierzę-
ta wtapiają się w otoczenie. Takie przystosowanie do 
środowiska organizmy wykorzystują w dwóch celach: 
pierwszym jest ochrona przed drapieżnikami (np. stra-
szyki), a drugim – maskowanie się podczas czatowania 
na potencjalną ofiarę (np. modliszka). Im doskonalsze 
są mechanizmy kamuflujące, tym szanse na przeżycie 
osobnika, a tym samym zachowanie ciągłości gatunku, 
są większe. Istotne znaczenie w zmienności morfolo-
gicznej mają warunki środowiska, ponieważ zmiany 
środowiskowe/otoczenie wpływają na wygląd organi-
zmu, jego kształt, ubarwienie czy aktywność ruchową. 
Celem badań prowadzonych w przedstawionej pracy 
była obserwacja możliwości adaptacyjnych straszyków 
w warunkach zmieniających się kolorów w otoczeniu 
hodowanych zwierząt. Na przestrzeni trzech miesięcy 
obserwacji zastosowano trzy rodzaje tła w wyposaże-
niu insektarium (brązowe, zielone i wielobarwne), a 
następnie pozostawiając w zaaranżowanym otoczeniu 
zwierzęta na okres jednego miesiąca, obserwowano 
postępujące zmiany barwne. W wielobarwnym otocze-
niu straszyki charakteryzowało ubarwienie typowe dla 
gatunku. W przypadku jednoznacznie określonego ko-
loru tła (brązowe i zielone) obserwowano zdecydowa-
ną zmianę ubarwienia hodowanych zwierząt.


