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Algemene kenmerken:  
Hagedis, dagactief, solitair. 
Lengte: 40-50 centimeter. 
Leeftijd: gemiddeld 11 jaar. 
 
Varianten: 
De baardagame heeft een driehoekige kop en een afgeplat lichaam met veel stekels en 
een stekelige huidplooi aan de keel. Hij is in wildvorm lichtbruin tot grijs gekleurd. Er 
zijn ook gele, rood/oranje, rode en hypomelanistische (=minder donkere pigmenten) 
varianten van de baardagame. 
 
Natuurlijk gedrag: 
Baardagamen leven in Australië in de woestijn, in rotsachtige en in beboste gebieden. 
Ze leven op de grond, maar kunnen ook klimmen. Het zijn koudbloedige dieren die 
overdag actief zijn. Mannetjes zetten bij opwinding hun baard op; vrouwtjes doen dit 
zelden. Ze leven van nature solitair (alleen). Zeker voor beginners is het raadzaam om 
één baardagame te houden, liefst een man om problemen met legnood te voorkomen.  
 
Huisvesting: 
Lees het Praktisch document over ‘Het terrarium’ voor informatie over het opzetten, 
inrichten en onderhouden van een terrarium. 
Voor één baardagame is een terrarium nodig van minimaal 100 x 50 x 50 centimeter. 
Het verblijf moet goed geventileerd maar tochtvrij zijn. Zet het op een rustige plaats. 
Richt het in met elementen waarop de baardagame kan zonnen en zorg voor 
schuilgelegenheden en een kleine, ondiepe waterbak. Gebruik zand (niet scherp of 
grof) of een natuurlijk substraat als bark of beukensnippers als bodembedekker. Zorg 
voor een vochtige plek onder een stronk of steen als de dieren moeten vervellen. De 
temperatuur in het terrarium moet overdag 32 tot 35 graden Celsius zijn in het warme 
gedeelte, ongeveer 25 graden in het koelere gedeelte en tot 45 graden onder de 
warmtespots. Let op dat het dier zich niet kan branden. ’s Nachts moet de temperatuur 
ongeveer 20 graden zijn. Voor de aanmaak van vitamine D zijn goede UV-B lampen 
nodig; vervang deze minstens elke 6 maanden. 
 
Winterrust 
De baardagame houdt een rustperiode van ongeveer acht weken(in de winter), in deze 
periode is hij minder actief en eet hij minder of niets. De dagtemperatuur wordt dan 
langzaam verlaagd tot zo’n 20 tot 25 graden Celsius, en de nachttemperatuur tot rond 
de 15 graden Celsius.  
 
Verzorging: 
Besproei de dieren regelmatig met water om uitdroging te voorkomen. Sproei echter 
niet te vaak en teveel. Een baardagame kan vrij “tam” gemaakt worden. Pak hem 
echter niet steeds op: het hanteren kan stress veroorzaken en wanneer hij valt is er 
kans op botkneuzingen en ontsnappingsgevaar. Hoewel baardagamen niet agressief 
zijn, kunnen ze wel bijten. Was uw handen na het hanteren of verzorgen van het dier. 
Baardagamen kunnen dragers zijn van schadelijke bacteriën en schimmels.  

Voeding: 
Baardagamen eten zowel dierlijk als plantaardig voedsel. Laat tenminste 50% van hun 
voedsel bestaan uit o.a. krekels, sprinkhanen, buffalowormen, wasmotlarven, 
moriowormen, dola’s, dubia’s en nestmuizen. Voer voedseldieren vooraf met 
calciumrijke voeding. De andere 50% moet bestaan uit diverse bladgroenten, zoals 
andijvie, witlof, paksoi, sperziebonen, radijs en paardenbloem. Geef nooit verse 
erwten, tuinbonen of avocado, die zijn giftig. Bestrooi al het voer met een vitaminen- 
en mineralensupplement. 
Volwassen baardagamen kunt u meerdere keren per week voeren. Let op dat 
baardagamen een grote eetlust hebben en te dik kunnen worden, wat ongezond is. 
Ververs het water in de waterbak dagelijks. 
 
Gezondheid en ziekte: 
Gezonde baardagamen zijn alert, kijken helder uit hun ogen en hebben een rond 
buikje. De heupbeenderen mogen niet duidelijk zichtbaar zijn. 
Veel voorkomende aandoeningen bij baardagamen zijn verstopping, diarree en stress. 
Ook rachitis komt veel voor. Dit is een botziekte die ontstaat door kalk- en 
vitaminetekort of gebrek aan UV straling. Andere voorkomende ziekten zijn 
bijvoorbeeld mondrot, longaandoeningen, schimmelinfecties en parasitaire infecties en 
bij vrouwtjes kan legnood voorkomen. Het is aan te raden om eenmaal per jaar een 
mestcontrole uit te laten voeren door een dierenarts om te controleren op 
aanwezigheid van maag-darmparasieten. Plaats zieke dieren altijd in quarantaine. 
 
Ervaring: 
Voor het op een verantwoorde wijze houden van dit huisdier is geen specifieke 
ervaring nodig. Zorg wel dat u zich van tevoren goed informeert. 
 
Aanschaf en kosten: 
Let bij de aanschaf goed op de gezondheid van het dier. Controleer of de staart en de 
pootjes intact zijn. Plaats nieuwe dieren altijd in quarantaine. 
Eenmalige kosten: de baardagame, een terrarium met inrichting en (UVB) lampen. 
Terugkerende kosten: voeding, bodemmateriaal, vervanging (UV-B)lampen,  
elektriciteitskosten, eventuele dierenartskosten. 
 
Deze samenvatt ing is  een verkorte hand le id ing b i j  de aanschaf.  
Lees de Huisdierenbijs lu iter  van de baardagame en het prakt isch 
document ‘Het terrar ium’ op www.l icg .n l om goed voor d it  d ier  te 
kunnen zorgen.  
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