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Insecte pal
Carausius morosus
(procedent de l’Índia)





Terrari

•Manteniment senzill
• Terrari amb alguna paret que permeti
l’intercanvi de gasos; atenció als petits
• Humitejador i abeurador
• Flascó estret amb aigua i branques 
tendres  però fetes d’heura o esbarzer. 
Taponar l’entrada del vial
• Aliment per adult i cries, però no és 
convenient canviar



Terrari

• Un parell de cops a la setmana, revisar el menjar i 
substituir les branuetes seques per altres de més 
tendres.
• Temperatura més adequada: 15 - 25ºC
• Humitat del 60-70%

Reproducció

• Podem iniciar el cultiu amb ous acabats de pondre.
• Triguen 2-6 mesos a eclosionar. 

•Cal constància en el manteniment de la humitat 
adequada (polvoritzar amb aigua destil·lada 
diàriament).
• Cal assegurar que en el moment de l’eclosió, les 
nimfes disposaran de menjar (closca de l’ou i fulles 
d’heura)



La reproducció

• Espècie partenogenètica 
• Només apareix un mascle cada 1.000 femelles, aprox
• Viuen 1 any. Transcorreguts uns 6 mesos, les femelles 
adultes comencen a reproduir-se. 
• Ponen ous de color bru fosc, durs i rodons i proveïts 
d’una tapadora de color més clar (opercle). 



Activitat i comportament

•Moltes hores immòbils, penjats de les 
fulles o de les branquetes
• Posicions característiques
• “Fer-se el mort” si se’ls molesta
• Balanceig i gronxament
• Activitat més nocturna (hora foscant)

Estudi de la marxa, la catalèpsia, la sensibilitat a el calor, el 
fototropisme, la cripsi, autotomia i regeneració, creixement
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Exemple 
Escola Jacint Verdaguer – Cicle Inicial

1. Una pregunta i un tresor
2. Què veig (ull nu i lupa)
3. Què és? (Hipòtesi)
4. Variables segons les opcions
5. Què cal fer?
6. Evidències – Ha nascut un “bitxet”
7. Construcció de l’hàbitat
8. Comunicació de les descobertes
9. Manteniment hàbitat i alimentació
10. Morfologia i eclosió de l’ou
11. Mort de l’insecte pal
12. Cria d’adults i nova reproducció


