
Agama karłowata Pogona henrylawsoni

Wielkość
Agama karłowata dorasta do 30 cm długości (z ogonem).

Wygląd
Charakterystyczną cechą agamy karłowatej są kolce na jej podgardlu, z tyłu głowy oraz 

po bokach ciała. Reszta skóry również pokryta jest kolcami, ale są one o wiele mniejszsze i 
układają się ku tyłowi w taki sposób, że bardzo trudno jest przesunąć palcem "pod włos".

Agama karłowata ma piaskowo-brązowy kolor, z jaśniejszymi i ciemniejszymi plamkami 
na grzbiecie. Ogon zwykle jest poprzecznie prążkowany. Spód ciała jest kremowy lub biały.

Agamy mają masywną budowę ciała. Dzięki krótkiemu pyszczkowi, mają dużą siłę 
zgryzu i doskonale radzą sobie z odgryzaniem kęsów pożywienia. Tułów jest spłaszczony 
grzbieto-brzusznie, co zwiększa powierzchnię wchłaniania ciepła z promieni słonecznych. 
Łapki są krótkie i silne, przystosowane do kopania. Ogon jest gruby u nasady i równomiernie 



zwęża się ku końcowi. 
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. Jaszczurka posiada kręgi, które mogą łatwo pęknąć, ale nie ma 
innych struktur ułatwiających oddzielenie tkanek obu części ogona. Pseudoautotomia 
występuje zwykle u młodych osobników, gdy nie są one jeszcze w stanie inaczej się obronić.

Wylinka
Agamy karłowate 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. Podczas zrzucania wylinki z powiek, oczy i powieki 
agam są wysuwane odrobinę z oczodołów, by wylinka mogła odkleić się z ciężko dostępnych 
zakamarków. Cała sytuacja wygląda nieco niepokojąco, ale jest to zuełnie normalne i oczy 
wrócą do normalnego wyglądu po zrzuceniu wylinki. 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 10 lat.

Aktywność
Agama karłowata jest aktywna w ciągu dnia i korzysta w pełni z promieni słonecznych, 

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 dziennych jaszczurek pustynnych polecamy oświetlenie z 
wysokim poziomem promieniowania UVB, gdyż na otwartej przestrzeni dociera go do 
jaszczurki bardzo dużo. 

Proponowane oświetlenie:

Zachowanie
W sytuacji zagrożenia agamy przywierają do podłoża i zamierają w bezruchu, by wtopić 

się w tło. Jeśli to nie przynosi skutku, uciekają i chowją się w szczelinach skalnych lub między 
roślinnością. Agamy karłowate zagonione w kąt mogą otwierać pysk i próbować gryźć.

Gdy agamom jest za gorąco mogą kopać w podłożu w poszukiwaniu schronienia przed 
upałem. Kopanie w podłożu może również oznaczać, że agama przygotowuje się do złożenia jaj 

https://egzotic-room.com/product/arcadia-zarowka-kompaktowa-d3-desert-uvb-12-24w-do-oprawki-arcadia-flood-rau24xr/
https://egzotic-room.com/product/arcadia-swietlowka-t5-d314-uvb-dragon-39w/
https://egzotic-room.com/product/arcadia-swietlowka-t8-12-uvb30-uva-6600k-d3-desert-12-miesiecy-gwarantowanej-emisji/


i poszukuje odpowiedniego miejsca. Może do tego dojść nawet u samic, które nie miały 
kontaktu z samcem. Należy wtedyy zapewnić jaszczurce spokój i oddzielić ją od innych 
lokatorów, jeśli z nimi mieszka. Do terrarium powinniśmy też włożyć pojemnik z wilgotnym 
podłożem.

Agamy mają łagodne usposobienie i szybko przyzwyczajają się do kontaktu z 
człowiekiem. Należy jednak uważać podczas wyciągania młodych osobnikó, gdyż potrafią być 
dość szybkie. Należy pamiętać o tym, by trzymać jaszczurkę nad czymś, co zamortyzuje jej 
ewentualny upadek. 

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).

Jesienią i zimą jaszczurki te często stają się bardzo apatyczne – więcej śpią, niechętnie 
jedzą i spędzają czas w chłodniejszym miejscu. Jest to naturalna reakcja na mniejszą ilość 
naturalnego światła słonecznego, które wpada przez okna do pokoju. Mimo iż jaszczurki mają w
terrarium specjalistyczne oświetlenie, to światło słoneczne dostarcza im dodatkowych bodźców 
i informuje jaszczurki o zbliżającej się zimie. Nie należy martwić się tym stanem, o ile 
jaszczurka jest zdrowa i nie traci na wadze. Możemy w tym czasie obniżyć temperaturę w 
terrarium o kilka stopni i skrócić czas świetlny, aby zasymulować naturalny cykl roczny.

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 karłowate tolerują się wzajemnie o wiele bardziej niż ich więki kuzyni (agamy 

brodate). Zwykle dobrze się dogaduja i mogą być trzymane w małych grupach. Należy pamiętać
o tym, aby dobrać zwierzęta o tej samej wielkości. Między jaszczurkami mogą zdażać się 
przepychanki i ugryzienia towarzyszące ustalaniu hierarchii. Należy stale obserwować ich 
realcje, by móc zareagować wystarczająco wcześnie, jeśli zauważymy, że któraś z agam chudnie 
lub ma dużo ranek na skórze.

W grupach można trzymać osobniki młode niezależnie od ich płci. 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.  

Jeśli zdecydujemy się na trzymanie kilku osobnikó razem, powinniśmy zadbać o 
odpowiednią liczbę kryjówek i odpowiednią ilość pokarmu.



Kryjówki polecane dla agam brodatych:

Dymorfizm płciowy
Samice są nieco większe od samców. Samce posiadają u nasady ogona dwa delikatne 

zgrubienia (uchyłki z hemipenisami). Na spodniej stronie ud znajdują się linearnie ułożone 
pory, które u samców zwykle są większe.

Rozmnażanie
Przed dopuszczeniem do siebie agam obu płci należy zwrócić szczególną uwagę na wiek 

i kondycję samicy – powinna ona mieć ponad 12 miesięcy. Przed dopuszczeniem do siebie 
osobników obu płci, powinniśmy przezimować jaszczurki, aby ich organizmy przygotowały się 
do sezonu rozrodczego. 

Nie należy zimować osobników młodszych niż 12 miesięcy oraz osłabionych lub 
chorych. W takim wypadku lepiej zrezygnować z zimowania i skupić się na leczeniu oraz 
podnoszeniu kondycji zwierząt. Zimowanie rozpoczynamy stopniowym zmniejszaniem 
temperatury i skracaniem dnia świetlnego, aż osiągniemy 18-20 stopni Celsjusza i ok. 6-8 
godzin oświetlenia. Ten okres przygotowawczy powinien trwać 2 tygodnie. Później następuje 
zimowanie trwające około 60 dni. Temperatura nie powinna wzrastać powyżej 20 stopni. W 
tym czasie apetyt eublefarów znacznie spadnie. Podczas zimowania ważymy regularnie 
jaszczurki, by kontrolować ich kondycję. Wyjście z zimowania możemy rozciągnąć na dwa 
tygodnie lub skrócić je do kilku dni. 

U agam karłowatych występują zaloty – są to przede wszystkim machanie głową góra-
dół i pompki wykonywane przez samca. Samiec może też nadymać brodę, by wydawać się 
większym. Podczas kopulacji samiec trzyma samicę zębami za kark i kolce na głowie, przez co 
może dojść do zranienia samicy. Są to zwykle niewielkie ranki, które szybko siię goją. Po 
udanych zalotach i kopulacji powinniśmy oddzielić samca od reszty agam, aby zapewnić im 
spokój podczas produkcji jaj.

Po około 5-6 tygodniach samica składa jaja. 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 inną samicę) 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. Powinniśmy włożyć do terrarium pojemnik z wilgotnym 
torfem, aby zachęcić ją do kopania w tym miejscu. Możemy go też czymś zasłonić, by 

https://egzotic-room.com/product/lucky-reptile-kryjowka-jaskinia-namib-srednia-m-210x12x70-mm/
https://egzotic-room.com/product/habistat-kryjowka-jaskinia-piaskowiec-m-220x145x60-mm/
https://egzotic-room.com/product/lucky-reptile-kryjowka-czaszka-bawola-225x125x85/


jaszczurka czuła się bezpiecznie w tamtym miejscu. Składanie jaj może trwać kilka dni z 
przerwami. Samica składa od kilkunastu do 25 jaj w jednym rzucie. Agama może złożyć jaja 
ponownie po kolejnym miesiącu.

Samica może złożyć nawet 5 lęgów w ciągu roku, 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 ok. 28 °C. Nie należy 
przekraczać tej temperatury, gdyż spowoduje to śmiercią 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 55-60 dniach i mają około 7 cm długości. Klucie może potrwać kilka 
godzin. W tym czasie jaszczurki zużywają resztki żółtka, a ich płuca zaczynają oddychać 
powietrzem atmosferycznym. Nie powinniśmy tego procesu przerywać. Należy pozwolić 
jaszczurkom wyjść samodzielnie. Następnie przenosimy je do małego terrarium. Pierwszy 
pokarm podajemy po przejściu pierwszej wylinki – zwykle po 2-4 dniach.

https://egzotic-room.com/product/lucky-reptile-box-pudelko-inkubacyjne-z-termometrem/
https://egzotic-room.com/product/lucky-reptile-hatch-rite-podloze-do-inkubacji-2l/


Występowanie

Agama karłowata zamieszkuje północno-wschodnią Australię (centralne Queensland). 
Występuje na terenach stepowych z formacjami skalnymi. Wybiera miejsca otwarte oraz 
zarośnięte krzewami, gdzie przeważają czarnoziemy (gleby nadające się pod uprawę). 
Charakterystyczną cechą tych gleb jest pękanie podczas wysychania i tworzenie się licznych 
szczelin. Średnia dobowa temperatura w tym miejscu waha się w ciągu roku od 15 do 28 °C, ale 
skrajne wartości mogą wynosić od 5 do ponad 35 stopni. Nie oznacza to jednak, że jaszczurka 
jest aktywna również przy tych skrajnych temperaturach –   niekorzystny czas spędza w 
schronieniach. Zalecaną temperaturą dla agamy karłowatej w terrarium w ciągu dnia to 40 °C 
na wyspie cieplnej, a w chłodniejszej części 25 °C. W nocy wyłączamy ogrzewanie, by osiągnąć 
temperaturę pokojową, nie powinna ona spadać poniżej 18 °C. Agama powinna mieć do wyboru
cieplejszą i chłodniejszą strefę w terrarium. 

Dla zwierząt pustynnych dostępne jest oświetlenie, które jednocześnie daje wysoką 
temperaturę, światło UVA oraz UVB. Do wyboru mamy lampę rtęciową oraz metahalogen. 
Oświetlenie to powinno być zamontowane tak, by ogrzewało jedną połowę terrarium, by w 
drugiej temperatura była niższa o kilka stopni. Pozwoli to jaszczurce wybrać temperaturę, w 
której chce przebywać. W obu strefach powinny być kryjówki.

Jeśli wolimy użyć osobnego oświetlenia UVB i elementu grzewczego, to mamy dwie 
możliwości – oświetlenie grzewcze lub emiter ciepła. I tutaj zasada jest taka jak we 
wcześniejszym akapicie – montujemy je w jednej połowie terrarium, drugą pozostawiając 

https://egzotic-room.com/product/lucky-reptile-hid-metahalogen-brightsun-desert-35w-mini-par-20/
https://egzotic-room.com/product/arcadia-zarowka-rteciowa-uv-3in1-d95-mm-mini-barwa-4000k/


nieogrzewaną. Jeśli stosujemy punktowe oświetlenie UVB, powinniśmy zamontować je w tej 
samej części terrarium, co ogrzewanie. 

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.

Przy montowaniu elementu grzewczego należy pamiętać o tym, że jaszczurka nie 
powinna mieć z nim bezpośredniego kontaktu, gdyż może się poparzyć. Sposób montowania 
elementu grzewczego 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). 

Opady w naturalnym środowisku tego gatunku występują głównie latem,  a wilgotność 
powietrza w ciągu roku waha się między 50 a 65 %. Większa wilgotność występuje w 
cieplejszych okresach, a mniejsza w chłodniejszych. Należy wziąć to pod uwagę podczas 
symulowania naturalnych warunków w ciągu roku. Należy również pamiętać, że w naturze 
jaszczurka może znaleźć wodę i wilgotniejsze miejsce jeśli tego potrzebuje. Nawet na pustyni 
jest woda – wystarczy wykopać odpowiednio głęboki tunel, poszukać w szczelinach skalnych 
lub poczekać do rana na skraplającą się rosę. W terrarium możliwości znalezienia kryjówki o 
odpowiedniej wilgotności są ograniczone, gdyż to od nas zależy, czy je zapewnimy. Dla 
komfortu i zdrowia jaszczurki powinniśmy (oprócz miseczki z wodą) co kilka dni pryskać 
chłodniejszy róg terrarium. 

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

https://egzotic-room.com/product-category/terrarystyka/temperatura-wilgotnosc/emitery-ciepla/
https://egzotic-room.com/product-category/terrarystyka/oswietlenie/zarowki-grzewcze-i-swiatlo-widzialne/page/2/
https://egzotic-room.com/product/lucky-reptile-higrometr-i-termomentr-analogowy/
https://egzotic-room.com/product/higrometr-2in1-funkcja-memory/


Terrarium
Agama karłowata jest jaszczurką naziemną, więc terrarium powinno być zorientowane 

horyzontalnie. Jeśli dysponujemy terrarium o znacznej wysokości – powinniśmy umieścić w 
nim kilka pułek skalnych bądź innych elementów o powierzchni umożliwiającej jaszczurce 
swobodną wspinaczkę. Pułeczki powinny układać się w taki sposób, by jaszczurka mogła 
pomiędzy nimi przechodzić bez konieczności skakania. Terrarium dla jednego dorosłego 
osobnika powinno mierzyć około 80x40x40 cm (długość/szerokość/wysokość). Dla kilku 
osobników powinno być odpowiednio większe i mieć np. 100x50x50 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 60x40x40 cm.

U agam karłowatych nie musimy montować ścianek. Warto jednak zamontować pułki 
skalne lub poukładać na podłożu kamienie oraz drewniane elementy, które zwiększą 
powierzchnię życiową jaszczurki. Należy je poukładać na tyle stabilnie, aby jaszczurka nie 
mogła ich przewrócić i przesunąć, gdyż grozi to przygnieceniem lub upadkiem naszego 
podopiecznego.

https://egzotic-room.com/product/terrarium-er4basic-122x46x46-cm-zestaw-pustynny-dragon-kit-m/
https://egzotic-room.com/product/er4basic-terrarium-61x48x48-cm-minidesert-czarne/
https://egzotic-room.com/product/lucky-reptile-herp-terrarium-poziome-60-x-40-x-40-cm/
https://egzotic-room.com/product/egzotic-room-korzen-japonski-35-45-cm/
https://egzotic-room.com/product/egzotic-room-korzen-afrykanski-mopani-ok-25-30-cm/
https://egzotic-room.com/product/egzotic-room-mini-tuba-korkowa-docinana-na-wage-co-100g/
https://egzotic-room.com/product-category/terrarystyka/dekoracje/glazy-lupkowe-stone-line/
https://egzotic-room.com/product/lucky-reptile-korzen-mangrowca-xl-imitacja-z-zywicy/


Jako urozmaicenie otoczenia możemy użyć wszelkiego rodzaju dekoracje – np.:

Dla sucholubnych zwierząt mamy spory wybór podłoża. Od bioaktywnych, przez różne 
kolory piasków i gliny po podłoże kukurydziane.  Podłoża bioaktywne 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. 

Jeśli zaplanowaliśmy wystrój typowo pustynny, możemy wybrać jeden z kilku kolorów 
piasków pustynnych. Zwykle posiadają one w składzie glinę. Taka mieszanka po zwilżeniu 
wodą nie osypuje się tak bardzo jak czysty piasek i pozwala jaszczurce kopać kryjówki. Ponadto 
tworzy zwartą (lekko sklejoną) powierzchnię, co zmniejsza ryzyko połknięcia przez nią 
fragmentów podłoża. 

https://egzotic-room.com/product/egzotic-room-naturalia-wrzosiec-zestaw-galazek-200-g/
https://egzotic-room.com/product/lucky-reptile-nature-krzew-sawanna-m-ca-40-cm/
https://egzotic-room.com/product/lucky-reptile-nature-szuszona-kepa-trawy-25-40-cm/
https://egzotic-room.com/product/arcadia-earthpro-earth-mix-arid-podloze-bioaktywne-do-suchych-zbiornikow-10l/
https://egzotic-room.com/product/lucky-reptile-podloze-pustynne-snow-white-20l/
https://egzotic-room.com/product/habistat-piasek-pustynny-desert-sand-czerwony-5kg/
https://egzotic-room.com/product/habistat-zolty-piasek-pustynny-desert-sand-yellow/
https://egzotic-room.com/product/lucky-reptile-piasek-pustynny-namibia-red-5kg/


Możemy również użyć bogatrzej mieszanki, złożonej z gliny, piasku, ziemi oraz żwiru.

W środowisku terrarystycznym trwają spory na temat użycia piasku jako podłoże w 
terrarium. Połknięcie znacznej ilości piasku przez zwierzę może skutkować zaczopowaniem 
układu pokarmowego. Tak może się zdarzyć jeśli zwierzę jestt chore lub źle suplementowane i 
brakuje mu składników mineralnych. Zwierzęta w naturze niedobory minerałów uzupełniają 
lizaniem lub zjadaniem gliny, piasku, ziemi i kamieni. Jest to więc naturalna czynność i 
zdrowym osobnikom nie powinna zaszkodzić. Zwykle takie niedobory są bardzo małe, w 
związku z tym zjadanie podłoża jest ograniczone. Ponadto, jeśli jaszczurka jest odpowiednio 
odżywiona i przyjmuje pokarm regularnie, jej układ pokarmowy funkcjonuje prawidłowo, bez 
zastojów i przerw. Nie należy się więc bać użycia piasku w terrarium – w naturze przecież te 
jaszczurki też żyją na piasku. Należy skupić się na zapewnieniu jaszczurce odpowiednich 
warunków, w których nie będzie dochodziło do niedoborów minerałów i witamin 
(odpowiednie oświetlenie, suplementacja, urozmaicona dieta).

Jeśli mimo to boimy się, że nasza jaszczurka zje podłoże – możemy zastosować piasek 
wapienny lub podłoże kukurydziane. Piasek wapienny rozpuszcza się podczas styczności z 
wodą i kwasem żołądkowym. Natomiast podłoże kukurydziane mięknie i ulega częsciowemu 
strawieniu.

Uzupełnieniem wystroju mogą być żywe lub sztuczne rośliny. Żywe są nieco lepsze ze 
względu na to, że wyparowują wodę z liści i utrzymują korzystny mikroklimat w terrarium. 
Przy wyborze roślin powinniśmy się kierować ich preferencjami siedliskowymi. Zalecane 
rośliny dla gekonów skorpionich to przede wszystkim rośliny gruboszowate, które są odporne 
na niedostatki wody, między innymi: rojnik, aloes, rozchodnik, żywe kamienie czy drzewko 
szczęścia. Nie stosujemy roślin, które mają ostre zakończenia liści i kolce, gdyż będzie to 
stanowić poważne zagrożenie dla jaszczurek. 

Jeśli nie chcemy opiekować się żywymi roślinami, możemy ozdobić terrarium 
sztucznymi roślinami. 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. Wszystkie sztuczne 

https://egzotic-room.com/product/habistat-podloze-gekon-lamparci/
https://egzotic-room.com/product/habistat-podloze-wapienne-repti-sand-5kg/
https://egzotic-room.com/product-category/terrarystyka/dekoracje/sztuczne-rosliny/


kaktusy w naszym sklepie posiadają miękkie lub zaokrąglone krawędzie, dzięki czemu są 
bezpieczne dla zwierząt.

Woda
Agamy karłowate powinny mieć stały dostęp do miseczki z wodą. Powinna ona być na 

tyle duża, aby jaszczurka mogło do niej wejść, gdyż jaszczurki te lubią moczyć się w wodzie. 
Powinniśmy również raz dziennie spryskiwać chłodniejszy róg terrarium. Jeśli sprysujemy 
terrarium rzadziej - raz na kilka dni, powinniśmy zwilżyć połowę terrarium.

Po kliknięciu w poniższe zdjęcie otworzy się strona z miseczkami dostępnymi w naszym 
sklepie.

Żywienie
Agamy karłowate mają bogatą dietę - żywią się owadami i roślinami. Młode powinny 

jeść więcej owadów, gdyż są one bogate w białko, a dorosłym podajemy więcej roślin. Ważne 
jest, aby pokarm roślinny podawać agamom od samego początku. Nawet jeśli ich 
zainteresowanie nim będziie małe, to agama zawsze coś skubnie i dzięki temu jej dieta będzie 
bogatsza. Istotne to jest również z innego powodu – zwierzęta uczą się co jest jadalne, a co nie w
najmłodszym okresie swojego życia. Gdy zaczniemy podawać jaszczurce rośliny dopiero po 
kilku miesiącach jej życia, może ona nie być nim w ogóle zainteresowana. Nakłonienie 
jaszczurki do zjadania nowego typu pokarmu jest bardzo trudne, jeśli nabrała już pewnych 
przyzwyczajeń żywieniowych. Będzie to skutkowac różnego rodzaju niedoborami, a to z kolei 
może odbić się w przyszłości na jej zdrowiu.

Jeśli chodzi o owady, to powinniśmy im głównie podawać świerszcze i karaczany. Jako 
dodatek podajemy larwy hermetii, moli woskowych 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 przeciwnie – są bogate w 
tłuszcz.

Dorosłe agamy karłowate w naturze polują również czasami na drobne kręgowce. 
Możemy więc od czasu do czasu podać im oseska – 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.

Na rynku są dostępne również specjalne papki dla jaszczurek wszystkożernych oraz żele 

https://egzotic-room.com/product-category/terrarystyka/karmienie/miski/


i pokarmy granulowane. Powinny być one jedynie dodatkiem do diety. Możemy z nich 
korzystać również wtedy, gdy mamy problem ze zdobyciem świeżego pokarmu roślinnego i 
żywych owadów.

Jest wiele roślin, którymi agama karłowata może się żywić – od warzyw, przez owoce, po 
rośliny dziko rosnące. I tutaj również powinnuśmy zadbać o urozmaicanie pokarmu. Nie 
powinniśmy stosować stale tych samych składników. Nawet niewielkie ilości różnych roślin, 
sprawią, że nasza agama będzie lepiej odżywiona. Należy również pamiętać, że nie wszystkie 
rośliny jadalne dla nas, są zdrowe dla agam. Powinniśmy zrezygnować ze wszystkich roślin 
zawierających szczawiany (np.: ogórek, szpinak, szczaw, sałaty i kapusty) oraz dużą ilość witaminy
C (cytrusy, natka pietruszki). Inne mogą być dla agam trujące, np.: rabarbar i avokado. Rośliny 
dziko rosnące należy zbierać tylko w miejscach niepryskanych i oddalonych od dróg o co najmniej 
200 m.

W poniższej tabeli znajduje się wykaz podstawowych jadalnych roślin dla agamy karłowatej
oraz częstotliwość ich podawania. 

Codziennie Co 3 dni Raz w tygodniu

Trzykrotka zielona, lucerna, 
melisa, bazylia, kwiaty i liście 
mniszka lekarskiego, kwiaty i 
liście koniczyny, figi, kiełki 
licerny, babka lancetowata, 
babka zwyczajna, łodyga 
brokułu, cykoria, natka 
rzodkiewki, stokrotka.

Trzykrotka paskowana, kwiaty 
brokułu, mięta, liście chrzanu, 
liście i pędy fasoli, świeże 
strąki fasoli, gorczyca, 
roszponka, rukola, brzoskwinia,
arbuz, maliny, papaja, 
truskawki, morele, mango, 
grejpfrut, śliwki, melon, liście i 
pędy grochu, kiełki grochu, 
kalarepa, kapusta pekińska, 
kolendra, koperek, krwawnik 
pospolity, liście malin i 
truskawek, natka i korzeń 
marchwii, rzeżucha, korzeń i 
kiełki rzodkiewki, seler, kiełki 
soczewicy i słonecznika, 
szparagi, ogórek.

Winogrona, gruszka, 
mandarynka, pomarańcza, 
banan, ananas, kiwi, jabłko, 
pomidor, papryka, liście buraka,
kukurydza, kalafior, nasiona 
grochu.

Alternatywą dla dzikorosnących roślin jest wyhodowanie w doniczce czy we własnym 
ogrodzie roślin z nasion. Dzięki temu będziemy mieli zawsze pod ręką łakowe i leśne rośliny bez 
konieczności szukania ich dookoła naszego miejsca zamieszkania. Jest to niezwykłe ułatwienie 
zwłaszcza znimą, gdy rosliny kończą swój wzrost. Dla urozmaicenia diety można stosować również
suszone mieszanki ziół.

https://egzotic-room.com/product/hikari-dragongel-kompletny-pokarm-dla-jaszczurek-wszystkozernych-60g/
https://egzotic-room.com/product/arcadia-kompletny-pokarm-dla-gadow-wszystkozernych-earth-pro-omni-gold-300g/
https://egzotic-room.com/product/hikari-dragon-delite-kompletny-granulowany-pokarm-dla-jaszczurek-wszystkozernych-200g/


Częstotliwość karmienia
Młode osobniki karmimy codziennie. Dorosłe powinny mieć stały dostęp do pokarmu 

roślinnego, a karmienie owadami ograniczamy do 2-3 razy w tygodniu. Jednorazowo podajemy tyle
pokarmu ile zwierzę może zjeść w ciągu jednego, maksymalnie dwóch dni. Zwykle jest to 
przykładowo ok. 5-10 świerszczy na jednego osobnika.

Suplementacja
Gady suplementujemy przy każdym karmieniu, gdyż niedobory wapnia są niezwykle 

częste u hodowlanych gadów i mogą prowadzić do wielu chorób. Agamom karłowatym przy 
każdym karmieniu podajemy wapń bez witaminy D3. Jaszczurki te przez cały dzień mają dostęp
do światła UVB, więc wytwarzają w swojej skórze wystarczającą ilość tej witaminy. Raz w 
tygodniu podajemy witaminy (z wit. D3). Suplementy te są w postaci proszku, którym 
posypujemy owady przed podaniem. Rośliny możemy od czasu do czasu posypać tylko 
wapniem, gdyż witamin mają wystarczająco dużo w swoim składzie. Dobrym rozwiązaniem jest
też położenie w terrarium dodatkowo małej miseczki w wapniem, aby agamy miały do niego 
stały dostęp.

https://egzotic-room.com/product-category/pokarmy/mieszanki-ziaren/
https://egzotic-room.com/product/arcadia-pokarm-suplementacyjny-dla-agam-earth-pro-dragon-fuel-125g/
https://egzotic-room.com/product/arcadia-roslinny-pokarm-suplementacyjny-z-pylkiem-pszczelim-i-probiotykami-earth-pro-herbi-mix-125g/
https://egzotic-room.com/product-category/pokarmy/mieszanki-ziol-i-kwiatow-rosliny/
https://egzotic-room.com/product/habistat-calcidish-miseczka-do-podawania-dawek-wapnia-calcishot/
https://egzotic-room.com/product/arcadia-wapno-bez-d3-earth-pro-ca/
https://egzotic-room.com/product/arcadia-wapno-z-magnezem-bez-d3-earth-pro-calcium-pro-mg/
https://egzotic-room.com/product/arcadia-suplement-witaminowo-mineralny-earthpro-revitalised3/


Życzymy samych sukcesów hodowlanych :)


