Skjeggagamer har blitt oppdrettet i mange tiår allerede,
og forekommer i dag i mer enn
Fargevarianter
tjue ulike fargevarianter. Det
kommer stadig nye varianter
på markedet. Det finnes også
varianter som er fremavlet uten
skjell. Disse kan bare vanskelig få de nødvendige
solbad uten risiko for UV-skader,
og bør derfor unngås av etiske
grunner.
Fargevariant
Blood Sandfire

Fargevariant
Cawley Super Red
Viltfarget

Skjeggagamer behøver både
vegetabilsk og animalsk føde.
I tillegg til sirisser, kakerlakker,
Ernæring
gresshopper, voksmøll- og
billelarver skal omkring 50%
av næringen bestå av grøntfôr.
Blader og blomster av løvetann,
tusenfryd, raspet gulerot, squash og forskjellige
salattyper er eksempler på populær mat som er
viktig for å unngå mangelsykdommer. Fôrinsekter bør av og til pudres med mineral- og vitaminpreparater rett før de gis til skjeggagamene.
Som mange andre reptiler kan skjeggagamer
lett bli overvektige om de får for mye proteinrik føde. Insekter bør derfor som hovedregel
gis bare tre ganger i uken. Ungdyr i vekst kan
få insekter noe oftere. Det er viktig at friskt
drikkevann alltid er tilgjengelig.
Skjeggagamer bør ha en
hvilepause om vinteren. Daglig
Vinterpause
belysningstid senkes da fra 12
til 9 timer og varmelampen
slås på bare 1-2 timer
midt på dagen. Etter
to uker kan så alle lamper slås helt av.
Dyrene slutter da å spise og blir inaktive.
Dyrene må ha drikkevann også i hvileperioden, og fuktigheten må holdes på samme
nivå. Det er derfor viktig at bare friske dyr
settes i vinterhvile.

Lovverket!
Hold av et begrenset antall arter av reptiler, oppdrettet i fangenskap av foreldre født i fangenskap, er tillatt i
Norge under forskrift om forbud mot eksotiske dyr. Det er dyrekjøpers plikt å sjekke at det dyret man kjøper
tilhører en lovlig art og følges av korrekte opprinnelsesdokumenter.
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Skjeggagam
Pogona vitticeps

Skjeggagamen, Pogona vitticeps, har for lengst oppnådd
husdyrstatus. Denne store øgGenerell
informasjon
len, som kan bli hele 20 år gammel, har et særdeles omgjengelig vesen og en rolig tilnærming
til omgivelsene, som har gitt
arten bortimot kultstatus som hobbydyr. Arten
stammer opprinnelig fra østlige Australia. De er
dagaktive, solelskende dyr som stort seg holder
seg på bakken i tørre steppelandskap, men som
også søker opp på greiner og busker for å få et
bedre blikk over omgivelsene. Samtlige dyr som i
dag tilbys i den internasjonale handelen stammer
fra private oppdrettere eller profesjonelle farmer.
Som alle andre reptiler er skjeggagamene vekselvarme dyr som behøver ytre varmekilder for å
nå riktig kroppstemperaturen. De skal derfor ha
vesentlig mindre energi gjennom fôret enn hva
varmblodige dyr behøver, ettersom ingen energi
går med til å opprettholde kroppsvarme.

Skjeggagamen er med sine 55
cm en av de største øglene som
Terrarium
er vanlig i privat hold. Den behøog
ver derfor også et romslig terrainnredning
rium. For hold av en gruppe med
utvokste dyr, én hann og to
hunner, anbefaler vi et
terrarium med en grunnflate på minst
150 cm x 80 cm og en høyde av 80
cm. Ved anskaffelse er det viktig at
alle dyrene har noenlunde samme
størrelse. Hannene er svært territorielle og kan ikke holdes sammen,
heller ikke slik at de kan se hverandre.Dyrene liker å kunne bevege seg
og behøver klatremuligheter i terrariet.
Terrariet behøver minst to solplasser, så
vel som kjølige og lett fuktige soner. Solplassene
kan gjerne være på litt høye røtter eller grener.
Røtter, rør av korkbark og naturlige eller kunstige
steiner egner seg som skjulesteder hvor dyrene
kan trekke seg tilbake. I zoobutikken kan du finne
mange ulike innredningsmaterialer som kan
brukes. Alle dekorasjonselementer må være godt
festet. Dyrene elsker å grave. Løse greiner og
steiner kan da lett føre til skader. Som bunnmateriale anbefales en rundkornet sand/leire-blanding.
Egnede bunnsubstrater er tilgjengelig i handelen.
I en del av terrariet bør bunnlaget gå opp til en
tykkelse av 20 cm, slik at skjeggagamene har
mulighet til å grave. Steiner, røtter og plantepot-
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ter må stå direkte på bunnplaten slik at dyrene
ikke undergraver dem og skader seg. Grunnbelysningen i terrariet kan ordnes med T5-lysrør
eller LED-lamper. I begrensede områder av terrariet skal det være varmelamper med UV-andel
som gir lokale temperaturer opp mot 50 °C.
Flere wattstyrker er tilgjengelige i zoohandelen. Varmelampene må henges
opp slik at dyrene ikke kan brenne
seg på dem. UV-strålingene avtar
gradvis, så lampene må byttes etter ca. ett års bruk. Luftfuktigheten
i terrariet bør ligge omkring 40%,
men kan være noe høyere om natten. Dusjing av interiøret med lunket
vann, og vanning av planter i terrariet
holder luftfuktigheten oppe.

Belysning!
Skjeggagamer er avhengige av UV-lys bl.a. for å
unngå stoffskifteproblemer. I tillegg gir varmen fra lyset
det mulig for dem å oppnå sin trivselstemperatur, som
behøves for at de skal kunne fordøye fôret skikkelig.

