
 

 

Curiozităţi despre reptile 
Ştiaţi că:  

  exista 8240 de specii de reptile, care trăiesc pe aproape fiecare 

continent al lumii, exceptand Antarctica, unde este prea frig? 

  ele trăiesc pe pământ de aproximativ 200 de milioane de ani, cu mult 

înaintea omului? 

  sunt cele mai longevive animale de pe pământ: specii de țestoase cum 

ar fi Aldabra, pot trăi mai mult de 150 de ani. Aligatorii pot depășii 

70 de ani, iar pitonii reticulați 40 de ani? 

 clasa reptilelor înglobează 4 mari grupuri: crocodilii, țestoasele, șerpii 

și șoparlele (aparținând aceluiași ordin)? 

 dintre cele peste 3000 de specii de șerpi, doar 500 sunt veninoși? 

 în Australia situația este total opusă, numărul șerpilor veninoși îl 

depășește pe cel al șerpilor neveninoși? 

 sute de mii de oameni sunt mușcati de către șerpi în fiecare an, din 

fericire un procent mic își pierd viața (aproximativ 150 de deces/ an)? 

 creierul reptilelor reprezinta doar 1% din masa corporală? 

 la majoritatea reptilelor inima este formată din 3 încăperi. 

Crocodilienii sunt singurii care posedă 4 camere cardiace? 

 nu au glande sudoripare? 

 șoparla basilisc s-a născut cu o abilitate unică: poate păși pe apă fără 

să se scufunde. Aceasta se datorează vitezei mari cu care abordează 

suprafata apei. 

 țestoasele există pe pământ încă dinaintea apariției dinozaurilor? 

 cel mai lung șarpe din lume, înregistrat oficial, a fost un un piton 

reticulat ce depașea cu puțin 10 metri? 

 cea mai mică șopârlă din lume este o specie rară de gecko, originară 

din Insulele Virgine, care măsoară sub 2 cm? 

 șerpii și șopârlele își scot limba afară pentru a capta particulele de 

miros. Ei nu își folosesc nările în acest scop, așa cum facem noi? 

  dragonii de Kmomodor, o specie veninoasă de șopârlă, de dimensiuni 

mari, sunt singurele reptile care au fost văzute jucându-se între ele? 

 unele reptile au capacitatea să își schimbe culoare în cateva clipe 

pentru a se camufla mai bine în mediul înconjurator (cameleonii)? 
 



 

 

 

 Gecko sunt singurele șopârle care au voce și emit sunete specifice? 

 limba unor specii de șopârle (cameleoni) este de două ori lungimea 

corpului? 

 în schimb crocodilii nu pot scoate limba afara din gură? 

 șerpii pot inghiți prăzi care sunt de 3 ori diametrul lor corporal? 

 șerpii nu au urechi? 

 în funcție de mărimea ultimei mese, anaconda poate trăi câteva luni 

fără să mănânce? 

 cobra africană este cel mai mare șarpe veninos. Poate atinge lungimi 

de peste 6 metri? 

 Varanul de Komodor este cea mai mare dintre șopârle? 

 Crocodilul de Nil poate atinge viteze de peste 45 km/h? 

 cameleonii își pot mișca ochii în direcții diferite în același timp? 

 daca pitonul este cel mai lung șarpe din lume, anaconda este cel  mai 

masiv. Este unul din serpii care nasc pui vii. 


