  H uisdier i n the spo tli g h t

de baardagaam
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De baardagaam is een hagedis die in het wild voorkomt in Australië.
De zeven soorten baardagamen die daar leven, worden inmid
dels ook in Europa gehouden, maar voor de brede dieren
speciaalzaak zijn er eigenlijk maar twee soorten van
belang: de gewone baardagaam (Pogona vitticeps) en de
dwergbaardagaam (Pogona henrylawsoni). De overige
soorten worden zo zelden aangeboden en tegen
zodanige prijzen dat deze uitsluitend in gespecia
liseerde winkels terecht zullen komen.
Tekst: Gerrit Hofstra | foto: Shutterstock
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e gewone baardagaam is een forse (tot

stand. Deze is het best te zien bij de staartwortel en het

circa 60 centimeter met staart) hagedis

bekken. Deze moeten redelijk gevuld zijn waarbij het bek-

uit Australië, al blijven tegenwoordig

ken zeker nog wel zichtbaar moet zijn.

de dieren vaak aanzienlijk kleiner. De
dieren die op dit moment aangeboden
worden zijn allemaal nakweek.

ZieKten

Het met stip meest voorkomende probleem bij baard-

De dwergbaardagaam blijft, zoals de naam al zegt,

agamen is MBD (metabolic bone disease). Deze ziekte

een stuk kleiner (tot 30 centimeter, maar meestal

wordt veroorzaakt door voedseldeficiënties, met name

niet meer dan 25 centimeter). De stekels en de baard

kalk en of vitamine D3. Bij lichte vormen zie je vooral

zijn bij deze soort ook een stuk minder indrukwek-

spasmen (trillingen) in de poten (vooral de achterpoten).

kend. Ook deze dieren worden niet meer geïmporteerd

Later komen daar verlammingen en vergroeiingen bij. Bij

en alle aangeboden dieren zijn dus nakweek.

voldoende kalk en een goede uv-lamp kan dit probleem
gemakkelijk worden voorkomen. Overige ziekten zijn met

De gewone baardagaam heeft een
enorm verspreidingsgebied dat
ongeveer een kwart van Australië
beslaat en zich uitstrekt van bijna het
uiterste zuiden (Adelaide, Flinders Ranges) tot Alice Springs in het centrum en zelfs nog verder

name parasitair zoals wormen en flagellaten. Hiertegen
zijn prima middelen in de handel.

GeDraG

De gewone baardagaam is een rustige hagedis, die
normaal niet bang of agressief is naar mensen, maar

naar het noorden (Mount Isa). De dieren komen vooral

eerder onderzoekend en vriendelijk. Natuurlijk is het geen

voor in (half)woestijnen en steppelandschap (dus droog).

knuffeldier: reptielen houden niet van hanteren en zelfs als

Binnen dat verspreidingsgebied zijn natuurlijk veel tem-

een baardagaam zich er erg weinig van aantrekt, is het nog

peratuurverschillen. Zo kan in het zuiden van het versprei-

steeds geen goed idee om het dier te veel te hanteren.

dingsgebied de temperatuur in de lokale winter tot ruim
onder nul zakken. De terrariumvorm die we in Europa hebben, kan dan ook veel aan. Winterrust kan, en is ook wel

PreSentatie in De WinKeL

Het is zeker de moeite waard om een koppel baardagamen

aan te raden, maar wakker houden gaat vaak ook prima.

in de winkel in een groot showterrarium te houden (check

De dieren kunnen dan wel een korte rustperiode nemen

de formaten op licg.nl). Hiermee kun je de klanten laten

waarin ze minder actief zijn en minder eten.

zien wat er nodig is om deze dieren op een goede manier

Qua uiterlijk lijkt de dwergbaardagaam erg op de gewone

te houden. Een dergelijk verblijf trekt een hoop positieve

baardagaam, qua verzorging en gedrag is het echter zeker

aandacht, geeft direct een beeld van wat er nodig is voor

niet alleen maar een kleinere versie van de grote baard-

een goede verzorging en voorkomt op die manier onge-

agaam

wenste impulsaankopen.

VOeDinG

Pas op bij een terrarium met een groot aantal jonge dieren. Zorg in dat geval altijd voor een ruim voedselaanbod,

Baardagamen zijn omnivoor. Dat betekent dat ze zowel

omdat de dieren anders aan elkaar kunnen beginnen, met

dierlijk (meest insecten) als plantaardig voedsel eten. Het

afgebeten staartpunten en tenen, en soms zelfs hele afge-

advies is om dagelijks plantaardig voedsel aan te bieden

beten voetjes tot gevolg.

(denk hierbij aan bladgroenten als andijvie en witlof) en

Belangrijk bij de presentatie is een goede uv-lamp. Hoe-

één à twee keer per week insecten. Let wel op dat baard-

wel een baardagaam prima en zonder schade de meestal

agamen de neiging hebben te veel te eten en veel te dik

korte tijd in de winkel kan overleven, motiveert een goede

te worden. Wees dus voorzichtig met te veel insecten. Al

presentatie met een uv-lamp je klanten om de dieren ook

het voedsel dient bepoederd te worden met een vitami-

op de juiste wijze te houden. Datzelfde geldt voor schuil-

ne-kalkpreparaat. Wees hier ook weer voorzichtig mee.

hokjes, warmtestenen en een goede voeding. Een goed

Overdoseren is zeker mogelijk en schadelijk. Een verstan-

voorbeeld doet goed volgen en levert je ongetwijfeld vaste

dige dosering is 0,5% (5 gram per kilo) calciumlactaat en

klanten op.

0,5% vitaminepreparaat over het plantaardig voedsel en
het bepoederen van de krekels.
Tegenwoordig zijn ook uitstekende droogvoeders ver-

cOncLUSie

De baardagaam is een leuke en haalbare toevoeging op

krijgbaar, waarbij je je geen zorgen hoeft te maken over

het normale winkelassortiment. De wowfactor van een

de voedingswaarde. Veel hobbyisten denken echter ten

mooi ingerichte showbak kan zeker klanten stimuleren om

onrechte dat deze voeders minder van kwaliteit zijn. Voor

de verzorgingsartikelen in jouw winkel te kopen. Daarnaast

de goede merken is dat zeker niet het geval.

trekt zo’n showbak ook de aandacht van wat oudere kinde-

Jonge dieren zijn veel meer insectivoor en zullen maar

ren / jongvolwassenen die wat minder interesse hebben in

weinig plantaardig voedsel nemen. Jonge dieren mogen

de overige dieren in de winkel. Zorg wel dat de mensen die

ook maximaal gevoerd worden. De dieren groeien

in de winkel werken ook een goed verhaal hebben bij deze

zeer snel en hebben veel voedsel, vitamines en

dieren. Vooral op dat gebied zijn de houders van reptielen

mineralen nodig. Let vooral op de voedingstoe-

zeer kritisch. ←
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