
RÈPTILS



El Drac de Komodo és vertebrat És un rèptil. És 
el Sauri mes gran del món.
La reproducció es ovípara i pot posar de 20 a
40 ous.
El drac de Komodo respira pels pulmons.
Té la pell recoberta d’escates.
El Drac de Komodo pot arribar a fer més de 3 
metres de longitud i pot arribar a pesar mes de 
150 kg.

NOM CIENTIFIC: VARANUS KOMODOENSIS



El Drac de Komodo es desplaça caminant. És
carnívor i és el predador mes poderós de les
illes en les quals habita. Viu al bosc i a la sabana.
És un animal salvatge.

La seva activitat principalment es
desenvolupa a primera hora i al caure
el sol , ja que evita moure’s per la nit i
durant les hores caloroses.
Han registrat que pot arribar a córrer  
20km/hora. També  han registrat  que  
pot  arribar  a viure 50 anys.   

HAOYU I ÉRIKA



EL CAMALEÓ
Com és?
És vertebrat i pertany al grup dels 
rèptils.
Els camaleons neixen d’ous i respiren 
pels pulmons . 
Tenen la pell coberta de escates 

Què mengen?
El menjar que els agrada més són 
els insectes. Però no us penseu 
que es cansen gaire, per caçar. Es 
queden totalment immòbils hores 
i hores fins que una presa els 
passa per davant. Aleshores 
llancen la llengua com un llampec 
i, amb la punta enganxifosa, 
atrapen l’animaló.



Altres informacions
Els camaleons canvien de color segons el lloc
on es troben; són els reis del camuflatge.
Tenen una llengua molt llarga per caçar els
insectes.
La capa més exterior de la pell és
transparent, per sota hi té unes cèl·lules
amb pigments grocs i vermells.

DYLAN I MICHAEL



TORTUGA
COM ÉS
La tortuga es un rèptil, per tant és un animal
vertebrat. Té la pell recoberta d`escates.
La tortuga de terra mediterrània es parenta
dels dinosaures i viu a la nostra planeta des
de fa més de 200 milions d'anys.
La closca possiblement es degui a un
mecanisme de defensa. El pensament
popular es que les pobres son tan lentes que
necessiten portar una casa a coll per eludir
qualsevol classe de perill.



COM S´ALIMENTA
La tortuga es vegetariana i s'alimenta de 
fulles i algunes fruites es a dir, aliments 
amb fibra. L'època en que menja més és 
la que va d'abril a juny. Es clar ha passat 
tot l'hivern dormint i té molta gana!



COM NEIXEN
Neixen d´ous.
La determinació del sexe depèn de la 
temperatura d'incubació. La temperatura amb la 
qual s'obtenen 50% de mascles i 50% de 
femelles, és de 31,5ºC. Per sota d'aquesta 
temperatura d'incubació s'obtenen mascles i per 
sobre, femelles..

DIMA I ADRIÁN


