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Az elmúlt három évben 9 új fajt írtak le, neveztek át vagy különítettek el már meglévő fajokból. 

Nálunk az alábbi fajokat tartják, vagy tartották: 

P. giganteum 
P. bioculatum 
P. westwoodii 
P. philippinicum 
P. jacobsoni 

Határozó kulcsok (csak a nőstényekhez!): 

Az elülső combok belső éle minden fajnak csipkézett, fűrészfogazott. Ez alapján két csoportra 
oszthatjuk őket: 
1. A szegély csipkéi egyenetlenek, kisebb- nagyobb fogak vannak rajta. → 2. 
-A szegély egyenletes, fűrészfog szerű. → 4. 

2. A hátulsó szárnyak is jól fejlettek. Phyllium westwoodii 
-A hátulsó szárnyak teljesen visszafejlődtek. → 3. 

3. A legnagyobb faj (98-114mm), mérete alapján könnyen elkülöníthető a többi fajtól. Phyllium 
giganteum 
-Kisebb, 67-95mm. Phyllium bioculatum 

4. A csípőízületek rozsdavörösek. Phyllium philippinicum 
-A csípőízületek fehér színűek. Phyllium jacobsoni 



Néhány szó a fajokról: 

Phyllium giganteum: Ez a legnagyobb faj. A Maláj-félszigetről származik. Csak szűznemzéssel 
szaporodik, hímek csak ritkán fejlődnek ki és a fajfenntartásban sincsen szerepük. 



Phyllium bioculatum: Nagy területen elterjedt (Mauritius, India, Sri Lanka, Seychelle szigetek, 
Maláj-félsziget, Borneó, Jáva, Szumátra, Kína) és minden elterjedési területen egy kicsit más 
formájú, ezért sok kavarodás történt a rendszertanát illetően. Jelenleg három alfaját ismerjük és 
tartjuk is: 
Phyllium bioculatum agathyrsus (PSG 59.) 
Phyllium bioculatum bioculatum (PSG 60.) 
Phyllium bioculatum pulchrifolium (PSG 10.) Ezt pár éve külön fajnak tartották. 
A P. bioculatum nem túl elterjedt nálunk. 



Phyllium westwoodii: (Ez az eddig Phyllium celebicum néven futó faj!) Szintén nagy elterjedési 
területtel rendelkezik (Szumátra, Andaman, Kína, Burma, Thaiföld) Nagyon hasonló a P. 
celebicumhoz, de P. celebicumot nem tenyésztenek Európában!!! 
(Szintén nagyon hasonló a Phyllium ericoriai. Ezt a fajt tavaly különítették el a P. celebicum Fülöp 
szigeteki egyedeitől. Ez a faj a jövőben feltűnhet nálunk is, Európában tenyésztik. Az elülső comb 
külső éle alapján különíthetők el.)



A szabálytalan belső szegély: 

A fejlett hátulsó szárny: 



Phyllium philippinicum: Sokáig „Phyllium sp. Fülöp-szigetek” néven futott nálunk és Európában 
is. Tartottuk P. siccifolium és P. bilobatum néven is, de ezekről ki is derült, hogy nem tartják 
fogságban. Ez a legelterjedtebb faj hazánkban, bár az utóbbi évben megritkult. 

Látható a vöröses csípő: 



A szabályos belső fogazottság: 



Phyllium jacobsoni: A legújabb faj hazánkban. Jáváról származik. 

Itt jól látható a comb belső szegélyének fogazottsága: 



Nagy eltérések lehetnek a testvérek között is: az ablakfolt vagy jelen van, vagy nincs. Ez jellemző a 
P. bioculatumra is, ami erről a foltról kapta a nevét. Ezeken a képeken látszik a fehér csípő is.



Egyéb, esetleg előfordulható fajok: 

Phyllium hausleithneri: (PSG 76) Nagyon hasonlít az előző fajra, de a csípőízületek kékek. A 
Maláj-félszigeten él. Régebben ezt tartották P. siccifoliumként és P. bilobatumként is. 

Phyllium mabantai: Szintén volt P. sp. philippines. Hasonlít a P. philippinicumra, de az elülső 
comb belső szegélye a mabantai esetében inkább csipkés, a philippinicumé olyan mint ha 
rózsatövisek sorakoznának. Nyugaton már tenyésztik. 
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