
Pakobylka indickáPakobylka indická
(carasius morosus)(carasius morosus)



VýskytVýskyt

 Vyskytuje se v přední části střední Indie, ve Vyskytuje se v přední části střední Indie, ve 
vegetaci nebo v listí stromů a keřůvegetaci nebo v listí stromů a keřů



VzhledVzhled
          samičkasamička: : 
                                          max.max. délka - 8 cm délka - 8 cm
                                          barvabarva: hnědá až hnědo-rezavá nebo mechově: hnědá až hnědo-rezavá nebo mechově
                                                                  zelená, u dospělých samiček má vnitřní zelená, u dospělých samiček má vnitřní 
                                                                  strana předního páru nohou červenoustrana předního páru nohou červenou
                                                                  barvubarvu
        samečeksameček::

max.max. délka: 5 - 6cm  délka: 5 - 6cm 
                                            barva:barva: hnědá hnědá
                                            Má delší tykadla a nohy než samice. V chovu Má delší tykadla a nohy než samice. V chovu 
                                            se však prakticky nevyskytuje.se však prakticky nevyskytuje.





Často se jim říká chodící hůlky. Často se jim říká chodící hůlky. 
Jejich maskování je totiž skutečně Jejich maskování je totiž skutečně 

ohromující. ohromující. 
Dovedou zaujmout pozice jako větvičky Dovedou zaujmout pozice jako větvičky 

a někdy se za větru dokonce kývají, a někdy se za větru dokonce kývají, 
aby co nejlépe splynuly s prostředím.aby co nejlépe splynuly s prostředím.



RozmnožováníRozmnožování

 V přírodě pohlavně, v zajetí V přírodě pohlavně, v zajetí 
partenogeneticky.partenogeneticky.

 Vajíčka jsou  kulatá, asi 1 – 2 mm velká, Vajíčka jsou  kulatá, asi 1 – 2 mm velká, 
hnědá se světlým víčkem, samice jich klade hnědá se světlým víčkem, samice jich klade 
asi deset denněasi deset denně

     inkubační dobainkubační doba: 3 – 6 měsíců: 3 – 6 měsíců
     nymfy:nymfy: líhnou se přibližně 1 cm velké,  líhnou se přibližně 1 cm velké, 

vývoj trvá asi 5 měsícůvývoj trvá asi 5 měsíců





ChovChov

 PotravaPotrava:: listy ostružiníku, maliníku,  listy ostružiníku, maliníku, 
břečťanu, ptačího zobu, hlohu, dubu, růže, břečťanu, ptačího zobu, hlohu, dubu, růže, 
šeříkušeříku

 Chov není příliš náročný.  Vhodné je spíše Chov není příliš náročný.  Vhodné je spíše 
sušší a vzdušné prostředí, stačí i pokojová    sušší a vzdušné prostředí, stačí i pokojová    
          

      teplota. teplota. 
 Pakobylky mají velmi dobrou regeneraci, Pakobylky mají velmi dobrou regeneraci, 

odlomená končetina může znovu narůst, odlomená končetina může znovu narůst, 
i když už ne do původní velikosti. i když už ne do původní velikosti. 



Zdroje:Zdroje:
                  wikipedie, wikipedie, 

encyklopedie Zvířeencyklopedie Zvíře
                fotografie vlastnífotografie vlastní
                      
  Vyrobily: Monika VečeřováVyrobily: Monika Večeřová
                                Kristýna HavlenováKristýna Havlenová
                                Yvetta KrejčováYvetta Krejčová
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