
Törpe botsáskák, Zsebtenyészetek, Nanoterráriumok 

Szinte mindenki hallott már a botsáskákról. A leggyakrabban tartott faj, a tévesen 

„bengál” botsáskának nevezett,  Medauroidea extradentata. (A faj Vietnámból származik és 

nem az észak-indiai Bengáliából. Bengáliából a vele ugyan akkor, 1976-ban hazánkba került 

Carausius morosus származik, amit helyesen indiai botsáskának hívtak.) Könnyen 

tenyészthető, strapabíró faj. Ennek köszönheti töretlen sikerét a hobbitenyésztők között. 

Sokak számára viszont problémát jelent mérete és megdöbbentő szaporasága. Egy kisebb 

tenyészet számára is szükséges egy minimum 30×30×40 cm-es terrárium. A második 

generáció pedig szinte bármilyen terráriumot kinő.  

Aki nem szeretne hatalmas terráriumot tengernyi állattal, csupán egy kis díszt az 

asztalára néhány kis törpével, azoknak nyújt megoldást a következő néhány faj. 

Ezek a fajok a botsáskák Heteroptrygidae családjában, a Dataminae alcsaládban 

keresendők. Általános jellemzőjük a kicsi, zömök testméret és gyakran tüskék és egyéb 

kinövések a fejen, vagy a testen. Mindegyik faj a testéhez képest nagy és kevés számú petét 

rak a talajba, melyet a botsáskák között egyedülálló módon nem tojócsővel helyez el, hanem 

ez elülső lábaival, üreget ás neki, majd betemeti. Általában csak egy- három darabot 

hetente! A pete gömbölyű, a felülete pedig szőrözött, amibe a talajszemcsék könnyen 

beleragadnak, ezért nehéz megtalálni őket. A kelési idő 3-5 hónap. Táplálékuk a legtöbb 

botsáskához hasonlóan szeder és málna. A rózsát nem szívesen fogyasztják, sőt sokszor 

inkább éhen halnak, minthogy megegyék. Kivétel ez alól az Epidares, ami a rózsa mellett 

elfogadja a tölgyet és számos más növényt is. Minden este párásítsuk őket, ügyelve, hogy a 

talaj egyenletesen nyirkos maradjon! Ne legyenek száraz foltok, de ne is tocsogjon! A 

zsúfoltságot is jól bírják, a lábuk pedig nem szakad le, mint sok más fajnak. 

 

Pylaemenes guangxiensis adult nőstény, Phasma gigas adult nőstény hátán. 



Dares philippinensis  

Elterjedése: Palawan-sziget (Fülöp-szigetek). 

Testmérete: A hím 32 mm, a nőstény 43 mm. 

 

 

Balra: adult pár, jobbra: tenyészcsapat, adult hímek, subadult nőstények.  

  



Epidares nolimetangere  

Elterjedése: Borneó. Több élőhelyről származó tenyészet van Európában, melyeket az 

élőhelyek gyorsuló eltűnése miatt kívánatos tisztán, egymástól elkülönítve tartani. A 

lokalitások között színbeli eltérések is vannak. 

Testmérete: A hím 35 mm, a nőstény 45 mm. 

 

 

 

Adult párok.  

  



Orestes mouhotii 

Egyes helyeken még Datames mouhotii néven szerepel. 

Elterjedése: Malajzia. 

Testmérete: A nőstény 50 mm. Hímek nincsenek tenyészetben. 

 

 

 

Felső kép: adult nőstény, alsó kép: vegyes korú csapat. 



Pylaemenes guangxiensis 

Elterjedése: Tajvan. 

Testmérete: A nőstény 50 mm. Hímek nincsenek tenyészetben és a természetből sem 

ismertek. 

 

 

 

Felső kép: adult nőstények és fiatalok, alsó kép: adult nőstény 



 Pylaemenes sp. „Bach Ma” 

Elterjedése: Vietnám 

Testmérete: A hím 40 mm, a nőstény 45 mm. 

 

 

Felső kép: Adult hím, alsó kép: adult nőstény, potroha végén egy petével. 

  



Terráriumuk nem sokban különbözik bármelyik nagyobb botsáskás terráriumtól. 

Amire viszont nagyon oda kell figyelni, az a pontos, résmentes záródás. Ezek az állatok a 

nappalt szívesen töltik az aljzaton, illetve repedésekben. Ezért szükséges a tökéletes záródás, 

hiszen a fiatalok a legkisebb résen is átférnek. Ugyan ezért nagyon fontos, hogy a vázaként 

használt üveg száját, a növény szára körül szivaccsal ki kell bélelni. Ezeknél a fajoknál 

különösen gyakori a vízbefúlás! A tápnövény cseréjénél különösen ügyeljünk a száraz, 

összepöndörödött levélben megbúvó kicsikre! A jó szellőzésre kevésbé érzékenyek, mint a 

többi botsáska, mivel a talajszinthez közel élnek, nem a lombkoronaszintben, ahol állandó a 

légmozgás. Tapasztalatom szerint elég, ha a tetőn, vagy az egyik oldalon van kialakítva 

szellőzőfelület. Az alacsony hőmérsékletet is jól bírják, 20-25 °C között jól szaporodnak. A 

terrárium mérete egy kisebb tenyészet számára elég, ha 15×15 cm alapterületű és 20 cm 

magas. Az aljzatnak 2-3 cm kókuszrost vagy tőzeg megfelel. 

 

 Orestes mouhotii csapat tarrágása. 



 

Pylaemenes guangxiensis adult nőstény, a hátán frissen kelt lárva. 
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A szerző fotóival. 


