
KDO SEM?Kdaj sem v stresu?

BoLEZNI, KI JIH LAHKO 
PRENAŠAM

BRADATA AGAMA 
(Pogona vitticeps)

Stres lahko bradati agami pozročijo ljudje, 
neprimerna skupina živali ter
neprimerni nastanitveni pogoji in 
prehrana. 

Pričakovana življenjska doba

Telesna masa

Dolžina telesa

Dnevna bivalna temperatura

Nočna bivalna temperatura

Temperatura vroče točke

Trajanje osvetlitve poleti

Trajanje osvetlitve pozimi

15 - 25 let

280 - 510g

do 60 cm

32 °C

20 °C

35 - 40 °C

14-16 ur/dan

10-12 ur/dan

Zahtevnost/čas

Denar

Obiski veterinarja

Znaki stresa: 
- glasno pihanje iz pljuč
- nihanje z glavo navzgor in navzdol 
- napihnjenost brade 
(to počne tudi samec med parjenjem)
- izguba apetita
- zmanjšana telesna aktivnost
- temno obarvanje kože, brade in trebuha

Med moteno obnašanje štejemo tudi 
neprestano praskanje po steklu in tekanju 
ob njem.

Nelagodje jim povzroča:
- previsoka temperatura
- neustrezna skupina živali
- premalo UVB (posledica je temnejši odtenek 
obarvanosti telesa)

Ob nakupu pogosto kaže znake stresa, ki tra-
jajo le 2 do 3 dni. 

Zoonoze so bolezni, ki se prenašajo iz živali na 
človeka (npr. salmonela, ki je pogosto prebivalec 
črevesne mikroflore).

Ukrepi: 
Po rokovanju z živaljo si umijemo roke. 
Potrebna je poostrena higiena pri otrocih, 
starejših, nosečnicah in osebah z oslabljenim 
imunskim sistemom.
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S ČIM SE PREHRANJUJEM? kaj potrebujem ...

Vsejed; z rastlinsko in živalsko hrano. 

Mladiči: 
-   80% živalske hrane (toliko žuželk, kolikor 
    lahko pojedo v 15 minutah) 
-   20% rastlinske hrane (po volji)  

Odrasli:
-   40% živalske hrane (2-3 krat na teden) 
-   60% rastlinske prehrane (vsak dan)

... TUDI POSEBNO OSVETLITEV ...

... in primernega lastnika

Potrebujejo visoke temperature bivalnega 
prostora (vroča točka 35 - 40 °C) ter UVB 
svetlobo. 
Priporočamo uporabo UVA, UVB ali 
kombinirane ter grelne žarnice, ki jih 
namestimo nad mrežo pokrova terarija. 

Hrana živalskega izvora:
-   črički
-   kobilice
-   ščurki
-   mokarji (kot prehranski dodatek)

Hrana rastlinskega izvora: 
-   regrat (listi in cvetovi)
-   trpotec
-   detelja (listi in cvetovi)
-   marjetice (listi in cvetovi)
-   kapucinke (listi in cvetovi)
-   korenje
-   bučke
-   kumare
-   radič
-   rukola

Vitamini in minerali - raztopljeni v vodi ali 
pomešani v hrani (mladiči in gravidne samice 
vsak dan, odrasli 2-3 krat tedensko).

Terarij velikosti 100 x 60 x 40 
cm

Podlaga: mivka, mešanica 
peska in zemlje ali papirnate 
brisače v času karantene

Dekoracija terarija: sočnice, 
korenine in kamni

Posoda za hrano in vodo

Termometer in higrometer

Pinceta za hranjenje 
(če žival ne je sama)

Lopatka za čiščenje in 
odstranjevanje izstrebkov

Hrana (okvirna cena za 100 
čričkov je 4 evre)

Osvetlitev z UVB, grelno ali 
kombinirano žarnico

Nastavki za žarnice

Časovnik 
(regulacija dolžine osvetlitve)

Termostat: regulacija 
optimalne temperature z 
dnevnim in nočnim ritmom

Skupni stroški
Mesečni vzdrževalni stroški

150-200 €

10 €

20-40 €

20 €

5 €

10 €

10 €

10 €

20-40 €

5-30 €

5 €

50 €

300-400 €
15-30 €

Primeren lastnik je lahko vsak, ki je po-
zoren, živali nameni ustrezne bivalne 
pogoje ter dovolj časa in denarja. 
potreben je tudi primeren prostor za 
namestitev terarija.
Bradata agama potrebuje dnevno oskrbo, 
kot so hranjenje, čiščenje, menjava vode, 
itd.

Je zelo zanimiv, dolgoživ hišni 
ljubljenec, ki se čustveno naveže 
na lastnika, zato preden se podaš 
v nakup, dobro premisli, ali je 
izbira prava!


