Spreekbeurt
BAARDAGAAM

Wij hebben geprobeerd om de meeste informatie over dit onderwerp bij
elkaar te zoeken zodat jij deze kan gebruiken bij je spreekbeurt of
werkstuk. Veel succes en plezier aan deze informatie.
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1. Wat is nu een Baardagaam
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Hoe ziet een baardagaam er uit?
Een baardagaam is een hagedis die je in verschillende kleuren kan
vinden, echter in de natuur zijn ze (licht)bruinig met grijzige tinten.
Maar binnen de terrariumhobby zijn kleuren als geel tot diep rood
geen uitzondering. Ook zijn er witte baardagamen dit heet dan ook wel
“ALBINO”
Een volwassen dier kan tot ongeveer 45cm groot worden.
Het lichaam van de baardagaam is vrij plat en heeft aan de zijkant van
zijn lichaam en op het midden van de rug stekels, deze stekels zien er
enger uit dan dat ze zijn als je ze aanraakt voelen ze wel wat ruw aan
maar prikken niet.
Hij heeft een kop die vrij driehoekig is en kan op verschillende plekken
ook stekels hebben.
De keel van een baardagaam kan soms vrij donker zijn soms zelfs bijna
zwart, meestal zie je dit als hij iets niet leuk vind en kan je hem beter
met rust laten.
Hij heeft een lange staart wie net als zijn kop en lichaam stekels kan
hebben. Ook kan hij deze gebruiken om mee te slaan als hij iets niet
leuk vind.
De baardagaam kan vrij oud worden 12 tot 15 jaar zijn geen
uitzondering. Daarom is het ook altijd goed om te kijken of je wel zo
lang voor hem wil zorgen als je hem als huisdier wil aanschaffen.
Waar leeft een baardagaam?
Baardagamen komen uit Australië, waar ze meestal in de woestijn
leven maar ook in gebieden waar wat meer rotsen zijn zijn ze te vinden.
In sommige gevallen zijn ze ook in bosrijke gebieden te vinden maar
de woestijn zal nooit ver weg zijn.
In de hobby heet de bak waarin ze gehouden worden ook wel een
terrarium en is meestal gemaakt van glas. Maar dit kan ook een
combinatie met hout zijn.
De baardagaam is een bodembewoner en je zal ze dan ook niet vaak in
een boom of zo zien. Wel willen ze eens op een steen of een
omgevallen boom liggen te zonnen.
Dit doen ze omdat de baardagaam een koudbloedig reptiel is dat door
in de zon te gaan liggen zich aan het opwarmen is.
In terrariums zie je dan ook vaak dat er een plek wordt gemaakt waar
ze dicht onder een warme lamp kunnen liggen.
Een baardagaam kan zijn temperatuur regelen door zijn bek wijd open
te doen om zo af te koelen. Dan is ook goed te zien waarom ze
baardagaam heten omdat dan hun keel net op een baard lijkt en
vooral als deze dan ook donkerder is dan is het helemaal goed te zien.
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Vooral in de natuur houden deze dieren een rust van ongeveer een 8 á
12 weken en dat doen ze meestal in de warmste periode (de zomer).
De zomer in Australië is wanneer wij hier in Nederland de winter
hebben en daarom noemen ze die rustperiode in de terrariumhobby
ook wel eens winterrust.
In die periode eet de baardagaam eigenlijk ook niets en zal dan ook
veel slapen en niet actief zijn.

2. De verzorging

Wat eet een Baardagaam?
Een baardagaam eet vooral insecten maar ook bladeren, bessen en
fruit zullen ze niet overslaan.
En aangezien die dingen in de natuur in een hete zomer moeilijk te
vinden zijn snap je meteen waarom ze dan hun rustperiode houden.
In de hobby zullen ze meestal onderstaande dingen krijgen
Insecten: krekels, sprinkhanen, moriowormen, buffalowormen en meer.
Groente: sla, tomaat, paprika, komkommer en ook andere groentes.
Fruit: eigenlijk alles wat je bij een winkel kan kopen.
Meestal wordt er in de hobby het eten bestrooid met extra vitaminus.
Dit omdat ze niet buiten leven deze zelf niet genoeg zelf aanmaken.
Maar er zijn ook dingen die je ze niet kan geven denk bijvoorbeeld aan
erwten, alle bonen maar ook avocado kunnen ze ziek van worden of
zelfs dood aan gaan. Ook het voeren van honden- of kattenbrokken is
niet aan te raden omdat deze meestal te zout zijn, daarom als je het al
een keer doet zo min mogelijk.
In de natuur zullen ze natuurlijk het water drinken dat ze tegenkomen
en meestal is dat de dauw dat ze van planten likken. Maar ook uit de
groente en fruit halen ze vocht.
Het is daarom een must om een terrarium te voorzien van een
drinkbak. Controleer deze dagelijks en ververs het water want een
baardagaam wil nog wel eens in zo een bak poepen of deze gebruiken
voor afkoeling.
De huisvesting
Zoals eerder al aangegeven leven de baardagamen binnen de hobby in
een terrarium. Om ze een goed leven te geven wordt er een maar
aangehouden van minimaal 100cm breed 50cm diep en 50cm hoog.
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Een breder of dieper terrarium mag natuurlijk altijd de hoogte heeft
niet echt zin omdat het een bodembewoner is.
Een terrarium met dubbele beluchting is dan ook zeer aan te raden.
Er zijn hobbyisten die echte kunstwerken maken van hun terrariums
met achtergronden en echte planten.
Het belangrijkste is dat ze een zandachtige bodem hebben en dat ze in
het terrarium plekken hebben waar ze kunnen schuilen maar ook wat
hogere plekken om op te liggen. Zorg er voor dat je minimaal 1 plek
hebt onder een lamp waar ze kunnen opwarmen.
De temperatuur in het terrarium is het beste te houden tussen de 30
en 35 graden op de warme plekken en tussen de 20 en 25 graden op de
koelereplekken.
Als de baardagaam in zijn rustperiode gaat mag het zelfs wel wat
koeler zijn in het terrarium. Meestal gaan de lampen dan ook uit. Zorg
er wel voor dat als de rustperiode (8 á 12 weken) voorbij is je de
temperatuur langzaam weer verhoogt en rustig met voeren weer gaat
beginnen.
Naast dat je met voeren de extra vitaminus en mineralen toevoegt kan
je in het terrarium ook een UV lamp hangen zodat het dier zelf ook
vitamine D kan aanmaken.
Verder is het aan jou om een terrarium naar eigen inzicht in te richten
zoals jij het mooi vind.
De verzorging
Het is van groot belang dat je het terrarium goed schoon houd.
Dit doe je makkelijk met een schepje die ze ook gebruiken bij een
kattenbak. Hiermee zeef je oud eten en ontlasting makkelijk uit het
zand. Doe je dit niet zal je snel merken dat een baardagaam niet alleen
leuk is maar ook verschrikkelijk kan stinken.
Heel belangrijk is dat je regelmatig het terrarium besproeid zodat de
baardagamen kunnen drinken, denk nog even aan de dauw die ze van
planten likken. En de drinkbak die ze meestal gebruiken om in te
liggen.
Uiteraard moet je altijd kijken hoe het dier zich gedraagt, hij moet
oplettend en actief zijn en de ogen helder.
Als een dier ziek is zullen ze 1 of meerdere van deze dingen niet hebben
of doen. Tevens kan je letten op het lichaam is deze langeretijd te dik of
te dun dan is het meestal ook niet goed. Maar slecht of niet eten
kunnen ook een goede aanwijzing zijn. Ook is kijken naar de ontlasting
belangrijk en het moeten echt keutels zijn en is diarree een teken dat
een dier iets niet goed heeft zitten.
Vertrouw je het niet raadpleeg dan altijd een dierenarts.
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3. De voortplanting

De voortplanting
Baardagamen kunnen als ze ongeveer 1 jaar oud zijn zich voortplanten.
Een baardagaam doet dit door eieren te leggen. Deze eieren zijn niet
als bij een kip hard maar meer leerachtig en zacht.
Als baardagamen zich voortplanten gaat het er niet zachtjes aan toe,
het paren is vrij hard en ruw en soms kan het zijn dat een dier hierdoor
wonden krijgt of zelfs tenen of hele poten mist.
Na het paren zal het vrouwtje een hol graven waarin ze de eieren zal
leggen. Dut zullen er tussen de 10 á 30 kunnen zijn. Meestal hoe ouder
het vrouwtje hoe meer eieren ze leggen.
Afhankelijk van hoe warm het is komen de eieren na ongeveer 50 tot
80 dagen uit.
De jonge baardagamen zijn dan ongeveer een 8 á 10cm groot.
Bij een baardagaam is het niet duidelijk als ze net geboren zijn of het
een man of vrouw is dat kan je pas zien als ze ouder worden.
In de hobby zal je meestal ook zien dat de eieren uit het terrarium
worden gehaald en uitgebroed worden in een broedstoof (ook
incubator genoemd). Hierdoor is de temperatuur en de vochtigheid
goed te regelen.

4. Is een baardagaam een huisdier voor jou?

Die vraag kan alleen jij beantwoorden samen met je ouders.
Nu je bovenstaande weet kan jij jezelf vragen wil ik dit ook echt en nog
belangrijker kan ik dit ook!
Denken jij en je ouders dat je dit kan dan is het antwoord ja en kan een
baardagaam een prima huisdier voor je zijn vooral als je net met de
terrariumhobby wil beginnen.
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5. Nog wat weetjes over de baardagaam

Bijzondere weetjes
•
•

•
•

Neem geen te jonge dieren maar koop ze pas als ze minimaal 8
weken oud zijn
Een baardagaam kan je heel tam krijgen als je er aandacht
genoeg aan geeft, maar het is niet zoals bij een hond het is en
blijft een wild dier die ook wel eens kan bijten of slaan met zijn
staart.
1 of 2 baardagamen in een terrarium is meer dan genoeg en let
wel op mannetjes kunnen onderling vechten en vrouwtjes
kunnen eieren gaan leggen.
Was altijd voor en na dat je in het terrarium bent geweest of als je
de baardagaam hebt gehanteerd een baardagaam kan altijd
bacteriën bij zich hebben waar jij misschien ziek van kan worden.

Leuke weetjes
•
•
•
•

Baardagamen kunnen soms “zwaaien” naar elkaar. Ze maken
dan een langzame zwaaibeweging met hun voorpoten.
Alle agamen de zon nodig hebben om vitamine D te maken net
als een mens. En je daar een UV lamp voor kan gebruiken zodat
ze dat alsnog kunnen.
Als een vrouwtje de eitjes heeft gelegd het holletje dan weer
dicht maakt en het zand met haar platte kop aandrukt
Een mannetjesbaardagaam gaat JA knikken als hij met een
vrouwtje wil paren/vrijen

6. Vragen die je aan de klas kan stellen

•
•
•
•
•

Hoeveel eieren kan een baardagaam leggen?
Hoe heet de bak waar ze eieren in kunnen uitbroeden?
Hoe heet de bak waar de baardagaam in kunt houden?
Uit welk land komt de baardagaam?
Hoe noem je het als een baardagaam helemaal wit is?
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© Terrariumplaza

Wij van Terrariumplaza hopen dat je deze spreekbeurt leuk vond.
Wij hebben onze best gedaan om op een overzichtelijke manier alle
nodige info te hebben kunnen geven zonder dat het een echt boek
wordt.
Veel plezier met je spreekbeurt of werkstuk
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