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Què és un Cordylus? 
El Cordylus Tropidosternum també s’anomena 
llangardaix espinós i pertany a la família 
Cordylidae.! 
És originari del 
centre i sud-est 
africà i viu en  
zones rocoses de 
muntanya amb 
forts pendents. Té 
una predilecció 
especial per les 
branques dels 
arbres i les roques. 
Té un cos robust i fort i com el seu nom comú 
indica, recobert d’espines. El seu cap es 
triangular, no molt ample, un cos allargat i 
unes extremitats molt fortes. 
El color varia segons l’exemplar, anant des del 
groc marronós fins a casi negre i l’abdomen es 
casi blanc. 

Son animals 
que es queden 
“petits”. Fan 
uns 20cm quan 
son adults i 
poden arribar a 
viure entre 10 i 
15 anys.! 

És molt complicat diferenciar mascles i 
femelles. Els mascles tenen la base de la cua 
més ample que les femelles i, per tant, una 
separació major entre extremitats posteriors. 
A més, presenten entre 5-8 porus femorals 
que no sempre son visibles.  
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On viuen? !
Els Cordylus no necessiten un terrari molt 
gran; ha de mesurar com a mínim 80x40x40. 
Necessiten una temperatura de 30-37ºC a la 
part càlida i 22-25ºC a la part freda i pot 
baixar fins a 18-20ºC de nit. 

Son animals que viuen en un clima molt sec, 
per això la humitat que necessiten és de 30-
50% i l’aconseguirem deixant un parell de 
recipients; un per banyar-se i un per beure. 
En quant a la il·luminació, és important tenir 
un fluorescent amb UV 8.0 durant 12 hores al 
dia. 
És important recordar que hem de protegir el 
sistemes de calefacció per evitar cremades. 
Com a substrat podem utilitzar cànem, 
escorça de coco, gespa artificial, sorra... i com 
a decoració posarem roques i troncs per 

poder-se enfilar i amagar-se. Seria ideal poder 
crear diferents nivells. 

Què mengen? 
Son principalment insectivors i s’alimenten de 
grills, escarbats, cucs de seda, tot i que alguns 
accepten fruita i verdura com: col, julivert, 
bròquil, pastanaga, pèsols, pebrot verd, faves, 
mango, platan, poma, pera,... tallat petit de tal 
manera que s’ho puguim menjar sense 
problemes. 
És imporant acompanyar-ho de suplement 
vitamínic i calci. 

 
Com es reprodueixen? 
Per reproduir-se fa falta baixar la temperatura 
del terrari durant 8 setmanes a 19ºC. Abans 
però, cal 
alimentar-los 
bé i poc a poc 
donar-los 
menys de 
menjar.  
Son animals 
vivípars i 
pareixen 3-6 
cries.! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tot propietari de mascotes té la 
responsabilitat de garantir una bona cura 
dels seus animals. Si vostè està pensant en 
obtenir un Cordylus, li oferim aquest tríptic 
on s’expliquen les seves necessitats i el seu 
manteniment bàsic. 
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Com s’han de netejar? 
Diàriament retirarem del terrari les restes que 
pugui tenir de grills morts o excrements.  Un 
cop a la setmana traurem tot el substrat i 
decoració i netejarem tot el terrari amb aigua 

ben calenta, sense cap producte químic. Fet 
això, tornarem a posar-hi substrat net. 

 
Com s’han de tractar? 
Els Cordylus  son animals que en terraris 
suficientment grans no son molt territorials. 
Manipulant-los adequadament poden arribarà 
a ser animals molt dòcils amb el criador. 
Mai els apretarem fort i hem d’anar molt en 
compte de que no ens caiguin de les mans, 
sobretot si són petits, ja que es podrien fer 
molt de mal. Si el tenim molta estona fora del 

terrari hem d’anar amb compte de que no 
se’ns refredi massa. 

Atenció veterinària: 
Si no detectem cap problema no cal dur el 
nostre animal al veterinari, tot i així si que és 
important desparasitar-lo cada 6 mesos. Per 
això és necessari pesar el nostre animal i 
portar una mostra de femta a la clínica perquè 
la puguin analitzar. 
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