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Medi

Naixement de dues cries de 
dragó de Komodo al zoo de 

Barcelona.

El dia 20 de novembre va néixer una de les dotze 
cries de dragó de Komodo al zoo de Barcelona. 
Resulta molt difícil que un dragó de Komodo neixi 
en captivitat, però en canvi s’ha aconseguit al zoo 
de Barcelona  malgrat ser  un fet difícil i  rar. Els 
ous s'estaven encovant des de l'abril. De moment, 
però, només es poden visitar dues de les cries, a 
la  sala  de  reproducció  assistida  del  parc.  Les 
altres  deu  cries es  podran visitar  quan  els 
veterinaris  considerin que es  desenvolupin sense 
problemes. Fins que no es realitzin les analítiques 
no es coneixerà el sexe dels exemplars.
 

Primer exemplar de dragó de Komodo
 nascut a Barcelona.

Les cries es mantenen de moment en dos terraris 
amb plantes,  i  rec  automàtic per aconseguir una 
humitat alta,  raigs  UVA i  una llum que desprèn 
calor  a  una  temperatura  mitjana de  30  graus 
centígrads.

Si esteu interessats en veure el naixement d'una de 
les cries a continuació us proposem aquest  enllaç 
on es mostra el naixement d’una cria:

 http://www.youtube.com/watch?v=s5rmtkS1pTw

    EL DRAGÓ DE KOMODO ÉS...

El  dragó  de  Komodo  és  una  espècie 
de llangardaix que  viu  a  les  illes  de Komodo a 
l'Indonèsia central,  són  carnívors i  s’alimenten 
majoritàriament de carronya, també embosquen i 
cacen  preses,  incloent-hi  invertebrats,  ocells  i 
mamífers.

 

Fotografia d’un dragó de Komodo

Tenen  una  mida  mitjana  de  2  o  3  metres 
d’allargada  i  aproximadament  70  quilograms. 
L'aparellament  comença entre maig  i  agost,  els 
ous  els ponen cap  al setembre,  els dipositen  en 
nius, aproximadament un nombre de vint ous . Les 
cries, a l'inici, viuen en els arbres, protegides dels 
depredadors i dels  dracs  adults que són  caníbals. 
Triguen entre tres i cinc anys en madurar, i poden 
viure fins als cinquanta anys.

El primer dragó de Komodo va néixer l'any 1934 a 
l'Smithsonian  National  Zoological  Park,  però 
només va sobreviure un parell d'anys.

 

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Smithsonian_National_Zoological_Park&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Can%C3%ADbal
http://ca.wikipedia.org/wiki/Komodo_(illa)

