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Què és un Camaleó Pardalis? 
També anomenat Camaleó Pantera. És  
originari de Madagascar i les seves illes, habita 
en zones costeres on la temperatura i la 
humitat solen ser bastant constants durant tot 
l’any. De talla gran i de colors molt diversos 
depenent del lloc on viuen, alguns colors van 
del turquesa al vermell o groc, etc. Els mascles 
creixen fins els 50cm i les femelles fins als 
30cm. La femella pot viure uns 3 anys i el 
mascle pot arribar a  viure uns 6 anys. És un 
animal fort amb el cap i el coll robustos, la cua 
és prènsil i allargada.  

Els ulls són independents l’un de l’altre, tenint 
un punt de vista diferent  que li permet una 

gran eficàcia a l’hora de caçar; un ull controla 
als predadors que pugui haver-hi i l’altre es 
manté fix a la presa. Després, amb els dos ulls 
fixa la presa i es prepara per atacar amb la 
seva llengua ( que és un múscul retràctil), la 
punta de la llengua té un sistema adhesiu que 
serveix per a enganxar la presa i emportar-se-
la dins la boca. Realitzen mudes per anar 
regenerant la pell.  
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On viuen? !
El Camaleó Pardalis necessita un terrari de 120 
cm d’alt, 60cm de llarg i 60cm d’amplada  
com a mínim. Ha de ser un espai amb molta 

ventilació perquè no es produeixin malalties 
respiratòries (per exemple, terraris de malla). 
Es recomana posar-hi troncs de diferents 
mides  per què els  puguin escalar i plantes 
variades per a  poder-se camuflar. En el cas 
dels camaleons petits, és millor mantenir-los 
separats dels adults fins als 5-6 mesos i en 
terraris petits per poder-los controlar bé. El 
fotoperíode pot ser de 12 hores de llum, 12 de 

foscor o de 14 hores de llum i  10 de foscor 
durant tot l'any. En el cas dels camaleons 
petits, s’ha de controlar la humitat i l’aigua,  
han d’estar a una temperatura d’uns 28-29ºC. 
Per als camaleons adults, la temperatura ha de 
ser d’uns 27 -31ºC a la zona càlida, i d’uns 24ºC  
a la zona humida. Durant la nit,  la temperatura 
ha d’estar pels voltants dels 18ºC. Per a 
controlar la temperatura es recomana utilitzar 
un termòstat amb sonda que podrà regular els 
aparells que proporcionin calor. Per la zona 
càlida  utilitzarem una bombeta d’escalfor que 
anirà col·locada a la part de dalt del terrari, 
perquè així s’escalfa millor i més ràpid. També 
serà necessària una bombeta d’UVB per la 
simulació del sol. Han de tenir la humitat entre 
el 60-80%, es recomana tenir un sistema de 
pluja automàtic per anar remullant 2-3 cops el 
dia (o més en durant l’estiu). 

 

Què mengen? 
Al seu habitat natural s’alimenten d’insectes, 
aràcnids i també de petits mamífers, aus o 

altres rèptils. En captivitat els hi hem de 
proporcionar grills, llagostes, cucs de la farina,  
zophobas, tenebrios, escarabats i fins i tot 
pinkies (ratolins petits). Tot va en funció de la 

Tot propietari de mascotes té la 
responsabilitat de garantir una bona cura 
dels seus animals. Si vostè està pensant en 
obtenir un Camaleó Pardalis, li oferim aquest 
tríptic on s’expliquen les seves necessitats i 
el seu manteniment bàsic. 
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mida de cada animal. Es recomana 
proporcionar-los vitamines i minerals barrejats 
amb la seva dieta com a suplement. També 
hem de proporcionar calci a les femelles en 
estat de gestació  i a les cries. 

 
Com es reprodueixen? 
Les femelles  assoleixen la maduresa sexual als 
7 mesos. Per saber si una femella està 
receptiva, ens fixarem en la seva coloració 
(que serà molt més intensa). El mascle 
festejarà amb la femella mostrant varis colors, 
obrin i tancant la boca intensament i anant 
d’esquerra a dreta per a cridar la seva atenció. 
La còpula pot durar un parell de dies, per això 
és millor no separar-los fins que acabin. La 
durada de la gestació sol ser d’uns 40 dies. 
Durant aquest període s’ha d’administrar un 
complement vitamínic i augmentar les 

radiacions de llum 
solar amb un 
espectre mig per 
evitar malalties. 

Quan arribi el dia de 
la posta, la femella 
deixarà de menjar i 
posarà de 20 a 40 

ous, que a continuació nosaltres posarem dins 
d’un recipient amb vermiculita humida. La 
temperatura d’incubació serà de 27-28ºC 
durant el dia i de 22-23ºC durant la nit. La 
humitat ha d’estar sobre un 85%.Qualsevol ou 
amb indici de fongs,  es retirarà i s’incubarà 
apart per a no contagiar als demés. El moment 

de l’eclosió dels ous es troba entre els 5 i els 12 
mesos. 

 
Com s’han de netejar? 
Un cop per setmana traurem tot el substrat 
del terrari i ho netejarem tot amb aigua 
calenta, sense utilitzar cap químic. Desprès ho 
tornem a col·locar tot amb la decoració.  
Diàriament hem de retirar els excrements i 
restes de pell i menjar. 

 

Com s’han de tractar? 

Són arborícoles i dòcils, i no solen ser 

agressius amb les persones. Només baixen a 

terra per pondre els ous. Els mascles són 

agressius entre ells i més quan és època 

d’aparellament; mostren els seus colors més 

vius per defensar el seu territori. Són de 

moviments lents  i pausats per a poder 

confondre els seus depredadors. 

Atenció veterinària: 
Es recomana desparasitar-los cada 6 mesos. 
Per això haurem de saber el pes de l’animal i 
portar una mostra de femta a la clínica.  Si no 
detectem cap problema no cal dur-les al 
veterinari. 
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