
TERRÁRIUMBA VALÓ NÖVÉNYEK

A terrárium növényei dekoratívak, és természetesebbé varázsolják az állatok élőhelyét, s emellett 
búvóhelyet,  pihenőhelyet  vagy épp napozóhelyet  kínálnak  az  állatoknak.  A terráriumokba  való 
növények  nem  lehetnek  mérgezők,  és  nem  okozhatnak  sérüléseket  az  állatoknak.  A  világos 
levelűeknek általában több fény kell, mint a sötét levelűeknek.
Külön  felsoroltuk  az  etethető  növényeket.  A  kertészetekben  és  barkácsáruházakban  kapható 
növények  cserepein  általában  szerepel  a  latin  megnevezés  többet  segít  a  növényfajok  közti 
eligazodást,  mint  a  sokszor  nem  egyértelmű  hétköznapi  nevek.  A  választáshoz  jól  jöhet  egy 
szobanövényekről szóló könyv, amiben sok fotó és alapos leírás van.

Száraz terráriumba illő növények:

Agavék
Broméliák (szürke, ezüstös vagy szőrős levelű)
Cryptanthus fajok
Euphorbia fajok
Hoya fajok (a talaját rendszeresen nedvesítsük)
Pozsgások
Sanseviera

Félnedves, párás terráriumba illő növények:

Bambuszfélék
Broméliák (Aechmea, Aregelia, Guzmania, Neoregelia, Nidularium, Vrisea)
Hedera (borostyán)
Marantha fajok (sok fényt igényel)
Orchideák (amik nem igényelnek pihenőidőszakot: Brassavola, Dendrobium, Dryadella, Encyclia, 
Epidendrum,  Ionopsis,  Leptotis,  Masdevallia,  Maxillaria,  Notylia,  Odontoglossum,  Oncidium, 
Phalaenopsis, Pleurothallus, Stellis – nagyon fényigényesek)
Syngonium (sok fényt igényel)
Trópusi mohák (pl. jávai moha)
Trópusi páfrányok
Utricularia (holdviola)
Trópusi mohák (pl. jávai moha)

Nedves terráriumokba, akvaterráriumok szárazföldi részére illő növények:

Anthurium
Aphelandra
Bambuszfélék
Begóniák
broméliák (sima zöld levelű)
Caladium
Calathea



Codiaeum
Columnea
Cordyline
Ctenanthe
Dracaena
Epipremnum
Ficus
Fittonia
Hedera (borostyán), Utricularia (holdviola)
Maranta
Monstera
orchideák
páfrányok
Peperomia
Philodendron
Spathiphyllum
Stromanthe

Etethető vadnövények (elsősorban szárazföldi teknősöknek)

Apró gombvirág (Galinsoga parviflora)
borbálafű (Barbarea vulgaris)
bükkönyfélék (Vicia fajok)
csüdfűfélék (Astragalus fajok)
ezüstös hölgymál (Hieracium pilosella)
galambbegysaláta (Valerianella locusta)
gyermekláncfű (Taraxacum officinale)
gyujtoványfű (Linaria vulgaris)
halvány aszat (cirsium oleraceum)
kerti zsázsa (Lepidium sativum)
keszegsaláta (Lactuca serriola)
közönséges cickafark (Achillea millefolium)
labodafélék (Atriplex fajok)
lednekfélék (Lathyrus fjok)
lucerna (Medicago sativa)
martilapu (Tussilago farfara)
mezei csibehúr (Spergula arvensis)
mezei katáng (Cichorium intybus)
nagy útifű (Plantago major)
őszi oroszlánfog (Leontodon autumnalis)
papsajtmályva (Malva neglecta)
pásztortáska (Capsella bursa pastoris)
porcsin (Portulaca oleracea)
repcekáposzta (Brassica napus)
repcsényretek (Raphanus raphanistrum)
szarvas kerep (Lotus corniculatus)
szelíd csorbóka (Sonchus oleraceus)
tyúkhúr (Stellaria media)
útszéli zsázsa (Lepidium draba)



vadrezeda (Reseda lutea)
vadszázszorszép (Bellis perennis)
varjúhájfélék (Sedum fajok)


