Agama błotna (Physignathus cocincinus)

Wielkość
Samiec dorasta do 80 cm długości (z ogonem), a samica do 65 cm. Około 2/3 długości
stanowi ogon.
Wygląd
Agama błotna ma trójkątną głowę i duże oczy z okrągłymi źrenicami, gdyż jest aktywna
w ciągu dnia. Jej ciało jest bocznie spłasczone, a wzdłuż kręgosłupa występuje grzebień,
powiększający optycznie sylwetkę zwierzęcia. Grzebień ten tworzy dodatkową powierzchnię
pływną i pomaga w poruszaniu się w wodzie. Dominującym ubarwieniem jest kolor zielony. Na
bokach występują jaśniejsze pasy skierowane ukośnie ku tyłowi. Podgardle jest białe (u samców
zabarwia się na czerwono), a brzuch jasnozielony. Intensywność ubarwienia zmienia się w
zależności od nastroju jaszczurki i warunków w terrarium – może się przyciemnić lub przybrać
bardzo jasną (nawet żółtawą) barwę.
Ogólna budowa ciała jest smukła, z długimi tylnymi kończynami, które w spoczynku
układają się podobnie jak u płazów bezogonowych. Dzięki takiej budowie, jaszczurka może
skakać na znaczne odległości. Dodatkowo posiada na nich długie palce, dzięki którym łatwiej
zaczepia pazurami o gałęzie i korę.
Ogon u agamy błotnej jest bardzo długi (niemal dwukrotnie dłuższy niż odległość od
czubka pyska do kloaki). Zapewnia to jej stabilizację podczas poruszania się po gałęziach.
Jaszczurka chwyta nim równowagę oraz podpiera się. Dodatkowo ogon stanowi też część siły
napędowej podczas pływania.
Agamy nie posiadają zdolności autotomii (odrzucenie ogona przez skórcz mięśni dookoła
przeznaczonego to tego kręgu ogonowego). Posiadają one za to zdolność pseudoautotomii.

Oznacza to, że mogą odrzucić ogon jedynie wtedy, gdy dojdzie do silnego szarpnięcia, gdy
drapieżnik za niego chwyci. Oderwanie ogona następuje między kręgami. Pseudoautotomia
występuje zwykle u młodych osobników, gdy nie są one jeszcze w stanie inaczej się obronić.
Wylinka
Agamy błotne zrzucają wylinkę płatami przez kilka-kilkanaście dni. Nie zjadają jej.
Przed wylinką ich barwy płowieją. W trakcie wylinki doskonale widać z których części ciała
wylinka już zeszła, a z których jeszcze nie. Należy zwracać uwagę, czy wylinka zeszła z całego
ciała – zwłaszcza z palców i czubka ogona. Pozostawione resztki wylinki należy zmoczyć wodą i
delikatnie ściągnąć.
Długość życia
W niewoli dożywają do 15-20 lat.
Aktywność
Agama błotna jest aktywna w ciągu dnia, dlatego bardzo ważne jest zastosowanie u niej
specjalistycznego oświetlenia. Konieczne jest światło UVB oraz UVA, co zapewni jej
intensywne wybarwienie oraz wystarczający poziom witaminy D3 w organiźmie. Dla agamy
błotnej polecamy oświetlenie z niskim poziomem promieniowania UVB, gdyż w lasach
deszczowych jest ono niższe niż na otwartej przestrzeni. Zbyt wysokie doprowadzi do poparzeń
skórnych.
Proponowane oświetlenie:

Zachowanie
W sytuacji zagrożenia agamy stają na wyprostowanych łapkach i otwierają pysk. Agamy
mogą syczeć, aby odstraszyć zagrożenie oraz gryźć. Ugryzienie dorosłej agamy błotnej jest
bardzo bolesne dla człowieka, gdyż mają one silny zgryz. Zęby potrafią zranić skórę palca, a
przez silny ścisk ma się wrażenie, jakbyśmy sobie go przytrzasnęli – bolą tkanki wewnątrz po
silnym uścisku. Agamy potrafią też bronić się przez uderzanie ogonem.
Agamy mają łagodne usposobienie i szybko przyzwyczajają się do kontaktu z
człowiekiem. Należy jednak uważać podczas wyciągania młodych osobników, gdyż potrafią być
dość szybkie. Należy pamiętać o tym, by trzymać jaszczurkę nad czymś, co zamortyzuje jej
ewentualny upadek. Agama potrafi skakać na spore odległości i bezpiecznie lądować, ale w lesie
tropikalnym podłoże zwykle jest miękkie, a podłoga wmieszkaniu twarda.
Agama błotna jest na tyle duża, że możemy pozwolić jej od czasu do czasu pospacerować

po pokoju. Nie należy jednak przesadzać z długością czasu, jaką spędza jaszczurka poza
terrarium, gdyż wewnątrz niego ma najlepsze warunki.
Jaszczurka ta żyje na drzewach, ale w pobliżu rzek, w których lubi pływać. Mimo iż nie
posiada ona błon pławnych, jak zwykle bywa u zwierząt żyjących w wodzie – to świetnie sobie
w niej radzi. Podczas pływania, agama składa łapki wzdłuż ciała i porusza się jak ryba.
Podczas przemieszczania się po terrarium oraz poza nim, agamy od czasu do czasu
wysuwają język. Mogą nim też dotykać otoczenia. W ten sposób je poznają. Jaszczurki posiadają
narząd Jacobsona na podniebieniu, którym analizują smak i zapach. Potrafią też w ten sposób
"namierzyć" aromatyczny pokarm w terrarium (papki).
U agam występuje kilka sygnałów, za pomocą których jaszczurki te komunikują się z
innymi osobnikami swojego gatunku. Część z nich może stanowić również cenną informacje dla
innych gatunków. Najczęściej spotykane:
• machanie głową góra-dół – może oznaczać zaloty, odstraszanie rywala, pokazywanie
dominacji, zaznaczanie kto panuje na danym terytorium
• wykonywanie łapką okrężnych ruchów – może oznaczać niepewność i
podporządkowanie
• pompki – jest to prezentowanie swojej siły, oznacza gotowość do walki; u samic może
oznaczać gotowość do kopulacji
• gryzienie w kark – zwykle występuje podczas kopulacji, może być też oznaką dominacji
nad słabszym lub mniejszym osobnikiem
Życie społeczne
Agamy błotne można trzymać razem, jeśli spełnimy kilka warunków. Wszystkie agamy
muszą być tej samej wielkości i nie powinny mieć dominującego charakteru. Oprócz tego
powinniśmy im zapewnić wystarczająco duży zbiornik hodowlany. Wyspa grzewcza powinna
być na tyle duża, aby agamy nie deptały po sobie podczas wygrzewania się. Należy też pamiętać,
że mimo spełnienia tych wszystkich warunków, między zwierzętami może dochodzić do wielu
konfliktów. Sama obecność innych osobników może dla niektrych jaszczurek być na tyle
stresująca, że stracą apetyt i zaczną chorować. Kluczem do sukcesu jest tuaj stała obserwacja i
reagowanie wystarczająco wcześnie. Wszelkie oznaki dominacji powinny być dla nas sygnałem
alarmowym, gdyż początkowe drobne przepychanki mogą z czasem zmienić się w poważne
pogryzienia.
W grupach można trzymać osobniki młode niezależnie od ich płci – maksymalnie 4
osobniki. Jeśli chodzi o dorosłe osobniki – trzymamy razem kilka samic albo harem.
Powinniśmy unikać trzymania jedenej samicy z samcem. Zalecane są 2 samice na samca, aby
cała grupa pozostała w dobrej kondycji. Nie powinniśmy trzymać dwóch dorosłych samców w
jednym terrarium, gdyż będą one nawzajem się atakować.
Gdy już zdecydujemy się na trzymanie kilku osobnikó razem, powinniśmy również
zadbać o odpowiednią liczbę kryjówek. Agamy trzymane samotnie, rzadko z nich korzystają,
ale podczas trzymania w grupie niekiedy mają potrzebę się schować.

Kryjówki polecane dla agam błotnych:

Dymorfizm płciowy
Samce są nieco większe od samic i posiadają u nasady ogona dwie podłużne wypukłości
(uchyłki z hemipenisami). Występuje również u nich większy grzebień na grzbiecie, a
podgardle przybiera czerwone zabarwienie.
Rozmnażanie
Agamy błotne dojrzałość płciową osiągają w wieku 2 lat. Dość łatwo rozmnażają się w
niewoli i przy zapewnieniu odpowiednich warunków w terrarium, nie potrzebują dodatkowej
stymulacji sezonowej. Przed łączeniem obu płci należy zwracać szczególną uwagę na wiek i
kondycję samicy. Podczas całego sezonu rozrodczego monitorujemy jej stan i jeśli jej waga
wyraźnie spadnie, to oddzielamy ją od samca i intensywnie karmimy.
U agam błotnych wystęują zaloty, podczas których samiec macha głową i prezentuje
swoją sylwetkę. Gdy samica pozwoli mu się zbliżyć, samiec chwyta ją zębami za kark i
przystępuje do kopulacji. Podczas tego zachowania mogą powstać rany, które zwykle szybko
siię goją i nie stanowią zagrożenia dla samicy. Jeśli jednak samiec jest zbyt nachalny i mocno
rani samicę, należy je tymczasowo rozdzielać.
Po 5-6 tygodniach samica składa 9-15 jaj. Każda samica powinna w tym czasie mieć
spokój – idealnie jest, jeśli każda z samic ma osobne terrarium. Jest to bardzo ważne, gdyż stres
podczas składania jaj (lub przerwanie tego procesu przez innego osobnika) może spowodować
zaczopowanie jajami. Stężenie hormonu sterującego składaniem jaj bardzo szybko spada i po
przerwie agama może już nie być w stanie samodzielnie ich złożyć. Wtedy zalecana jest wizyta
u weterynarza.
Bezpośrednio przed złożeniem jaj, samica zaczyna kopać w terrarium w poszukiwaniu
odpowiedniego miejsca dla swoich jaj. Kryteriami, jakimi się kieruje są przede wszystkim
wilgotność i temperatura podłoża. Samica może złożyć nawet 5 lęgów w ciągu roku (co 5-6
tygodni), lecz nie powinniśmy tak eksploatować jej organizmu. Produkcja i składanie jaj to
ogromny wysiłek, który przy spadku formu może doprowadzić do jej śmierci. Dlatego sezon
rozrodczy powinniśmy skrócić do 2-3 złożeń w ciągu roku. Po złożeniach powinniśmy obniżyć
temperaturę w terrarium o kilka stopni i odrobinę skrócić czas świetlny, aby organizm samicy
rozpoznał zmianę w środowisku. Brak samca i skrócenie dnia powinno sprawić, że samica nie
złoży kolejnych jaj.
Jaja zapłodnione są zwykle odrobinę większe i mają białą, suchą pergaminową skorupkę.
Jaja niezapłodnione mogą mieć żółtawy odcień, a ich skorupka jest lekko klejąca i sprawia
wrażenie brudnej. Po kilku dniach od złożenia możemy prześwietlić jaja światłem i upewnić

się, czy są zapłodnione – wtedy wnętrze będzie miało kolor różowy i dostrzeżemy ciemniejszą
plamkę zarodka.
Podczas przekładania jaj do inkubatora nie możemy ich obrócić – spowoduje to utonięcie
zarodka, który wykształca się w górniej części jaja. Przed przeniesieniem jaj można zaznaczyć
markerem górną powierzchnię skorupki. Jaja inkubujemy w temperaturze 27-30 °C. Nie należy
przekraczać górnej granicy tego zakresu temperatur, gdyż spowoduje to śmierć zarodków.
Tymczasowy spadek temperatury jest bezpieczniejszy i spowolni tylko proces inkubacji. Do
inkubacji jaj możemy wykorzystać małe boxy inkubacyjne oraz wermikulit.

Młode klują się po 50-70 dniach, w zależności od temperatury inkubacji i mają 14-15 cm
długości. Przez jakiś czas różnią się kolorystycznie od osobników dorosłych – są ciemniejsze i
mają poprzecznie prążkowany ogon. Przez kilka dni po wykluciu młode odżywiają się
resztkami żółtka. Pierwszy pokarm podajemy po przejściu pierwszej wylinki – zwykle po 3-5
dniach.
Występowanie

Agama błotna zamieszkuje Południowo-Wschodnią Azję (Południowe Chiny i
Tajlandię). Panuje tam klimat zwrotnikowy wilgotny o monsunowej cyrkulanji powietrza.
Występuje gęsta i bujna roślinność, a wilgotność waha się między 80 a 90%. Największa
wilgotność występuje w miesiącach sieplejszych.

Średnia dobowa temperatura w ciągu roku wynosi od ok. 19 °C do 36 °C. Jednak zakres
temperatur w ich naturalnym środowisku jest dużo szerszy – w nocy w chłodniejszych
miesiącach temperatura może spadać do 12 stopni, a w dzień (w miesiące cieplejsze) osiągać 40.
Gatunek jest aktywny w ciągu dnia i lubi się wygrzewać, w związku z tym potrzebuje
dogrzewania.
Do ogrzewania terrarium dla nadrzewnej jaszczurki mamy dwie możliwości –
oświetlenie grzewcze lub emiter ciepła. Powinny one ogrzewać jedną połowę terrarium, by w
drugiej temperatura była niższa o kilka stopni. Pozwoli to jaszczurce wybrać temperaturę, w
której chce przebywać. Przy montowaniu elementu grzewczego należy pamiętać o tym, że
jaszczurka nie powinna mieć z nim bezpośredniego kontaktu, gdyż może się poparzyć. Wybór
elementu grzewczego oraz sposób jego montowania w dużej mierze zależy od tego z czego
zbudowane jest terrarium.
Dysponując szklanym terrarium możemy zamontować element grzewczy w środku lub
na zewnątrz, kierując się zasadą – by szkło nie dotykało elementu grzewczego. Silne punktowe
nagrzanie szkła powoduje jego naprężenia względem chłodnej części, które mogą spowodować
pęknięcie. Wystarczy, że odsuniemy element grzewczy i stworzymy wąską pustą przestrzeń,
dzięki której szkło będzie nagrzewać się bardziej równomiernie. W przypadku płyty mebowej
element grzewczy musimy włożyć do środka terrarium, gdyż drewno jest doskonałym
izolatorem ciepła. oświetlenie i emitery ciepła powinny być umieszczone w takim miejscu, by
zwierzę nie mogło go dosięgnąć (również z pułki skalnej).
Po kliknięciu na poniższe zdjęcie po lewej wyświetli się strona naszego sklepu z
emiterami cieplnymi, a zdjęcie po prawej przekieruje do strony z oświetleniem grzewczym.

Do monitorowania wilgotności i temperatury powietrza bardzo dobrze sprawdzają się
małe termometry i higrometry dostępne w wersji analogowej lub cyfrowej.

Terrarium
Agama błotna jest jaszczurką nadrzewną, więc terrarium powinno mieć sporą wysokość.
Zwykle zaleca się terraria pionowe, ale jeśli będzie ono sporych rozmiarów z przeznaczeniem

dla kilku osobników – może być równie dobrze poziome. Ważnie, żeby wysokość nie była
mniejsza niż zalecana. Terrarium dla jednego dorosłego osobnika powinno mierzyć co najmniej
120x80x150cm (długość x szerokość x wysokość). Dla kilku osobników powinno być
odpowiednio większe i mieć np. 150x80x170 cm.
Młode osobniki należy trzymać w mniejszych terrariach, gdyż w docelowym mogą mieć
problem z upolowaniem pokarmu. Zalecane terraria dla młodych osobników powinny mieć
wymiar około 40x40x60 cm.

U agam błotnych bardzo istotny jest też wystrój. Powinniśmy zadbać, by przynajmniej
na jednej szybce terrarium znajdowała się ścianka z jakiegoś szorstkiego materiału, np. Korka.
Dodatkowe pułki będą również świetnym pomysłem. Wewnątrz terrarium powinny znajdować
się również gałęzie, liany lub korek, które zwiększą powierzchnię życiową zwierząt.

Podłoże powinno być stale wilgotne, dlatego należy wybierać takie, które nie pleśnieje.
Idealnie nadają się tutaj podłoża bioaktywne, które mają za zadanie stworzyć w terrarium
warunki podobne do naturalnych:

– mają bogaty skład, dzięki czemu stanowią dobre podłoże dla roślin
– mają bogatą florę bakteryjną, która rozkłada drobne resztki pokarmu
– po zasiedleniu przez "owady sprzątające" możemy zapomnieć o regularnym sprzątaniu w
terrarium – pleśń oraz odchody są szybciej rozkładane i podobnie jak w środowisku
naturalnym użyźniają podłoże
"Owady sprzątające" to potoczna nazwa dla drobnych bezkręgowców (skoczogonków,
prosionków, stonóg i krocionogów), które żywią się martwą materią organiczną. Są to
destruencji, którzy pożerają wszelkie szczątki roślinne, zwierzęce, odchody i pleśń, przerabiając
je na proste związki organiczne użyźniające glebę. Dzięki ich obecności w terrarium panuje
czystość. Innymi polecanymi podłożami są: włókno kokosowe oraz torf turzycowy.

Uzupełnieniem wystroju mogą być żywe lub sztuczne rośliny. Żywe są nieco lepsze ze
względu na to, że wyparowują wodę z liści i stale utrzymują wysoką wilgotność w terrarium.
Przy wyborze roślin powinniśmy kierować się nie tylko ich preferencjami siedliskowymi, ale
też wytrzymałością łodyg i liści. Agamy błotne bardzo mocno niszczą rośliny, które nie
wytrzymują ich skoków i ciągłego "deptania". Na podłoże możemy położyć również płaty
mchu.

Nie stosujemy roślin, które mają ostre zakończenia liści i kolce, gdyż będzie to stanowić
poważne zagrożenie dla gekonów.
Jeśli nie chcemy sadzić żywych roślin, do dekoracji możemy użyć rośliny sztuczne.
Tutaj wybór jest właściwie nieograniczony i zależy tylko od naszych indywidualnych
preferencji. Po kliknięciu w poniższe zdjęcie otworzy się strona naszego sklepu internetowego
ze wszystkimi dostępnymi u nas sztucznymi roślinami.

Woda
Agamy błotne żyją na roślinności, w związku z tym w naturze zwykle spijają krople
wody z liści i kory drzew. Z tego powodu powinniśmu przynajmniej raz dziennie spryskiwać
wystrój terrarium, by umożliwić im napicie się wody oraz utrzymanie wysokiej wilgotności
powietrza. Jaszczurki te sporą część życia spędzają w wodzie i wtedy też uzupełniają płyny.
Powinniśmy zadbać, by w terrarium był duży zbiornik wodny, w którym jaszczurka możne
pływać.
Dobrym rozwiązaniem jest też zamontowanie kroplera, z którego stale kapie woda, lub
fontanny.

Żywienie
Agamy błotne żywią się głównie owadami. Powinniśmy im głównie podawać świerszcze
i karaczany i szarańczę. Jako dodatek podajemy larwy hermetii, moli woskowych, drewnojada
oraz mącznika młynarka. Powinniśmy unikać monodiety i stosowania tylko jednego typu

pokarmu, gdyż może to prowadzić do różnych niedoborów. Larwy powinniśmy podawać w
miskach, z których nie są one w stanie się wydostać, gdyż puszczone wolno – zakopią się w
podłożu. Należy również pamiętać, że choć larwy są łatwiejsze do podania, to nie wszystkie z
nich są wartościowym pokarmem. Larwy hermetii zawierają dużo wapnia oraz białka, ale larwy
mącznika i drewnojada przeciwnie – są bogate w tłuszcz.
Dorosłe agamy błotne w naturze polują również czasami na drobne kręgowce. Możemy
więc od czasu do czasu podać im małą rybkę, mysz lub oseska szczurzego – zwłaszcza samicom
składającym jaja. Zaleca się jednak, by nie robić tego częściej niż raz w miesiącu, gdyż gryzonie
są bardzo tuczące. Wyjątek stanowią osobniki o słabej kondycji – im możemy podawać oseski
częściej.
Innym pokarmem zwierzęcym jaki możemy podawać agamom są jaja. Powinny być one
ugotowane i podzielone na mniejsze kawałki. I tutaj jest taka sama zasada jak wyżej – podajemy
je w niewielkich ilościach, tylko jako dodatek. Uzupełnieniem diety mogą być również ślimaki i
dżdżownice.
Na rynku są dostępne również specjalne papki dla jaszczurek owadożernych oraz żele.
Powinny być one jedynie dodatkiem do diety.

Częstotliwość karmienia
Młode osobniki karmimy codziennie. Dorosłe możemy karmić rzadziej – 2-3 razy w
tygodniu. Jednorazowo podajemy tyle pokarmu ile zwierzę może zjeść w ciągu jednego,
maksymalnie dwóch dni. Zwykle jest to przykładowo ok. 5 świerszczy na jednego osobnika.
Suplementacja
Gady suplementujemy przy każdym karmieniu. Niedobory wapnia są niezwykle częste u
hodowlanych gadów i mogą prowadzić do wielu chorób. Agamom przy każdym karmieniu
podajemy wapń bez witaminy D3. Zwierzęta te przez cały dzień mają dostęp do światła UVB,
więc wytwarzają w swojej skórze wystarczającą ilość tej witaminy. Raz w tygodniu zastępujemy
wapń witaminami (z witaminą D3). Wapń dodajemy do miksowanych owoców oraz
posypujemy nim owady. Witaminy podajemy tylko z owadami. Dobrym rozwiązaniem jest też
położenie w terrarium dodatkowo małej miseczki w wapniem, aby agamy miały do niego stały
dostęp.

Życzymy samych sukcesów hodowlanych :)

