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Què és una granota Pac-man? 
La granota Pac-man és un amfibi anur de la 
família Leptodactylidae que prové del nord 
d’Argentina, sud-est de Bolívia i oest del 
Paraguai. 
Es tracta d’una espècie terrestre que pot 
arribar a pesar 500g i mesurar fins a 10cm. 
Generalment  les Pac-man són de color verd 
fosc i marró, variant segons la regió i l’entorn 
en que es trobin. També n’hi ha d’alvines que 
són taronges i grogues. 
Tenen la pell berrugosa i la boca molt grossa i 
plena de dents. Les potes són molt petites i 
queden amagades sota la seva enorme panxa. 
Els mascles són força més petits que les 
femelles i 
tenen unes 
taques negres 
a sota el coll. 
A l’hora de 
caçar 
s’amaguen 
sota la sorra 
fina, traient 
només els ulls, 
fins que veuen 
la presa i s’hi 
llancen ràpidament.!!
!

On viuen? 
El terrari haurà de ser d’aproximadament 50 x 
30 x 30 cm, decorat el més semblant possible 
a una selva, amb coves, plantes i troncs.  

Li posarem uns 5 centímetres de substrat fi, 
com ara turba de coco, on s’hi passaran la 
major part del dia. La granota Pac-man 
necessita uns nivells alts d’humitat, tant al 
l’ambient (80%) com al substracte, i també un 
recipient amb una mica d’aigua (no massa, ja 
que no són bones nedadores).   
Li mantindrem el terrari entre 25 i 30 ºC amb 
una bombeta d’infrarojos.  
És millor tenir només un exemplar per terrari, 
ja que quan són adultes es poden menjar unes 
a les altres. 
Important no posar pedretes ni objectes petits 
a dins el terrari perquè són molt ansioses a 
l’hora de menjar i és fàcil que s’ennueguin 
agafant pedres junt amb la presa. 

 

Què mengen? 
Les Pac-man són totalment carnívores i 
mengen sempre preses vives. La seva dieta 
principal consistirà en insectes, granotes, 

petits rosegadors i 
peixos. Cal que els hi 
oferim menjar cada 
dos o tres dies fins 
que tinguin 18 mesos 
d’edat, després en 
tindran prou amb un 

bon àpat cada deu o quinze dies. 
Les femelles adultes poden arribar a menjar-se 
una rata sencera. 

 
Com es reprodueixen? 
Es considera que son madures sexualment a 
partir dels 2 anys. Tenen dimorfisme sexual, 
sent la femella més gran que el mascle, i 
aquest tenen unes taques negres a la gola, 
unes petites berrugues a les potes que es 
diuen coixinets nupcials i a més a més 
coloracions més fortes per tal d’atraure a la 
femella.  
Tenen una reproducció complicada, ja que 
s’ha de recrear la època de pluges per incitar 
el cel. El primer que farem serà augmentar la 
temperatura del terrari fins als 28-30ºC i 
augmentarem la 
freqüència 
d’alimentació 
durant un mes 
abans del 
aparellament. 
Per recrear la 
època de 
pluges podem 
instal·lar una 
petita bomba 
amb un difusor 
d’aigua (la qual 

Tot propietari de mascotes té la 
responsabilitat de garantir una bona cura 
dels seus animals. Si vostè està pensant en 
obtenir un granota Pac-man, li oferim aquest 
tríptic on s’expliquen les seves necessitats i 
el seu manteniment bàsic. 
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ha de estar a 27ºC) per anar fent ruixades de 
entre 2-6 hores cada una. Les posarem al 
mateix terrari i les separem per a tal de que no 
s’ataquin entre elles i només les ajuntarem 
quan veiem que el mascle comença a cantar i 
la femella a acostar-se a aquest. Un cop 
acabada la copula els separarem de nou. La 
posta trigarà uns 
2 dies en 
eclosionar i 
alimentarem els 
cap grossos amb 
larva de mosquit.!
 

Com s’han de netejar? 
Diàriament retirarem del terrari els excrements 
i les restes d’animals que les nostres granotes 
no s’hagin menjat, evitant que les preses es 
morin i es podreixin dins el terrari. 

Un cop a la setmana retirarem el substrat i 
netejarem el terrari amb aigua ben calenta, 

sense cap producte químic. Un cop fet això 
tornarem a posar substrat net, humitejant-lo 
generosament. 
 

Com s’han de tractar? 
Les hem de manipular amb molt de compte, 

sense agafar-les fort però 
vigilant que no ens saltin de 
les mans. Com que es tracta 
d’animals nocturns el més 
convenient és que durant el 
dia les deixem dormir 
tranquil·lament sense 
molestar-les. 

Hem d’anar molt en compte de que no ens 
mosseguin, ja que tenen unes dents molt fines 
i ens podrien fer una bona ferida. 
Si les tenim molta estona a fora del terrari 
haurem de vigilar que no s’estiguin massa al 
sol i que tinguin els nivells d’humitat que!
necessiten. 
 
Atenció veterinària: 
Només l’haurem de portar al veterinari si 
detectem alguna cosa fora de lo normal. Es 
recomana desparassitar-la cada 6 mesos 
aproximadament, per poder fer-ho farà falta 
pesar-la i agafar una mostra de femtes per tal 
de analitzar-la. 
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