
 

 

Skäggagam  
 
Namn : Pogona vitticeps (skäggagam)
Ursprung: Australien 
Storlek : 40-55 cm 
Livslängd:  ca 10 år 
Foder : Syrsor / mjölmask / grönsaker
Kräver : Värme + UV-ljus 
Bottenmaterial:  Sand 
  
Skäggagamen är ett perfekt alternativ för dig som är allergiker 
med. Trotts sitt taggiga utseende är en skäggagam faktiskt rätt så mjuk. Taggarna
mjuka. Hanterar du djuret regelbundet blir de mycket tama.
ofta längtar de efter att få umgås och få uppmärksamhet.
  
Terrariet:  
Terrariet skall vara minst 0.9 kvm. Tex 150x60x60
matskål, i övrigt kan du inreda med diverse grottor, korkbark, grenar mm. Bottenmaterialet bör bestå 
utav finkornig sand. Avföring i terrariet skall städas bort dagligen
bottenmaterial bytas ut och passa då på att torka ur terrari
dag.  
  
Utfodring:  
Skäggagamens huvudfoder bör bestå utav syrsor. Vuxna individer
zofobas. Skäggagamen bör även få grönsake
Syrsorna bör även "kalkas" dagligen för ungdjur och ett par gånger i veckan för vuxna. Kalk och 
vitaminer finns att köpa i djuraffären.
  
Värme:  
Skäggagamen skall ha en kallare de
grader. Du skall även bygga en solplatts där djuret kan ligga i ca 38 graders värme. Skäggagamen 
gillar att klättra upp en liten bit så placera en värmelampa i taket och lägg någon gren eller liknande 
under. I övrigt skall den varma delen ligga runt 30 grader.
  
Fukt:  
Du bör hålla en luftfuktighet runt 50% i 
terrariet. Detta kan du uppnå med
spraya djuret med vatten dagligen
  
Ljus:  
Skäggagamen måste få UV-ljus. Tänk 
på att UV-strålar inte passerar genom 
glas och du måste därav lägga 
armaturen på ett galler-tak t.ex. över 
ventilation eller liknande. 
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Pogona vitticeps (skäggagam) 

: Syrsor / mjölmask / grönsaker 

Skäggagamen är ett perfekt alternativ för dig som är allergiker men ändå vill ha ett djur
Trotts sitt taggiga utseende är en skäggagam faktiskt rätt så mjuk. Taggarna

regelbundet blir de mycket tama. En skäggagam kan bli otroligt
efter att få umgås och få uppmärksamhet. 

et skall vara minst 0.9 kvm. Tex 150x60x60 cm. Du måste ha en vattenskål och med fördel en 
matskål, i övrigt kan du inreda med diverse grottor, korkbark, grenar mm. Bottenmaterialet bör bestå 

Avföring i terrariet skall städas bort dagligen. Med jämna mellanrum
ssa då på att torka ur terrariet. Vatten måste ges nytt och färskt varje 

Skäggagamens huvudfoder bör bestå utav syrsor. Vuxna individer kan även få mjölmask eller 
. Skäggagamen bör även få grönsaker i form utav olika sallader, morötter, gröna bönor mm.

Syrsorna bör även "kalkas" dagligen för ungdjur och ett par gånger i veckan för vuxna. Kalk och 
finns att köpa i djuraffären.  

Skäggagamen skall ha en kallare del och en varmare del i terrariet. Den kallare delen bör ligga runt 26 
grader. Du skall även bygga en solplatts där djuret kan ligga i ca 38 graders värme. Skäggagamen 
gillar att klättra upp en liten bit så placera en värmelampa i taket och lägg någon gren eller liknande 
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