
 

 

 

Drodzy Uczniowie, 

 

uprzejmie proszę dokładnie zapoznać się z poniższym 

materiałem lekcyjnym, niniejszy materiał obowiązuje 

Was do najbliższej lekcji online. Natomiast o pracy 

domowej zostaniecie również poinformowani podczas 

lekcji online. 

 

 

 

Temat: Gady w innym ujęciu 

 

Agama brodata (łac. Pogona vitticeps) jest gadem bijącym rekordy 

popularności wśród zwierząt egzotycznych w naszym kraju. 

Dorasta do ok. 50 cm długości, z czego połowę stanowi ogon, oraz 

osiąga ok. 400 g wagi. Średnia długość życia agamy w niewoli to 7-

9 lat. Brodacze pochodzą z środkowo-wschodniej Australii, gdzie 

zamieszkują obszary leśne oraz kamieniste pustynie, stepy                        

i sawanny o skąpej roślinności. Są to zwierzęta częściowo 

nadrzewne, na wolności często można je spotkać na powalonych 

drzewach, półkach skalnych, krzewach lub na kołkach sławnych 

australijskich płotów.  



Niestety ciężko znaleźć konkretne dane na temat tego kiedy 

pierwsze brodacze zawitały do naszego kraju. Australia zakazała 

wywozu przedstawicieli rodzimej fauny do celów hobbystycznych 

w 1960 roku. Jednak w latach siedemdziesiątych odbył się 

nielegalny transport zwierząt, w tym agam brodatych, poza 

granice Australii. W Stanach Zjednoczonych pierwsze osobniki 

pojawiły się na początku lat dziewięćdziesiątych, więc możemy 

zakładać, że w tej dekadzie agamy pojawiły się również w Polsce. 

 

 

 



 

 

 

 Mianem agama brodata określa się w języku polskim kilka 

gatunków po podobnym wyglądzie i wymaganiach. 

 Gatunek popularny w terrarystyce, stosunkowo łatwo się 

oswaja. Hodowcy na drodze selektywnego kojarzenia                      

i spontanicznych mutacji uzyskali kilkanaście odmian                      

o odmiennym ubarwieniu.  

Środowisko i tryb życia 

Zamieszkuje tereny suche, przeważnie stepy a także półpustynie              

i obrzeża pustyń. Najczęściej bywa spotykana wśród niskich, 

krzaczastych zarośli a  także wśród skał, niekiedy również                     

w buszu. Aktywna w ciągu dnia, chociaż najgorętsze godziny 

południowe spędza w ukryciu. Z uwagi na dogodną bazę 

pokarmową bywa spotykana w ogródkach przydomowych,                    

w których dodatkowo łatwo jest o wygodna kryjówkę a i presja ze 

strony drapieżników jest mała.  

Rozmnażanie 

Gody zaczynają się z początkiem października. W wygrzebanej 

norze samica składa 10-26 jaj, ich inkubacja trwa w zależności od 

temperatury 2-3 miesiące. Świeżo wyklute młode mierzą około 8-9 

cm długości. 

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/busz
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/drapieznictwo


 

Pokarm 

Podstawa pożywienia stanowią wszelkie bezkręgowce                             

o odpowiedniej wielkości. Najczęściej są to różne gatunki owadów 

i pajęczaków, okazjonalnie także mięczaki czy tez młode gryzonie. 

Pokarm  pochodzenia zwierzęcego stanowi do 70% diety. 

Uzupełnienie stanowią wszelkiego typu rośliny: przeważnie pędy             

i zielone części roślin czy też np. opadłe owoce.  

 

Koniecznie proszę obejrzeć niniejsze filmy: 

 

https://youtu.be/jD_d7j8e0pw 

 

https://youtu.be/-VHff9wPkAM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YHJe0J_XDNM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kGS5gFjjMgU 

 

 

https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/mieczaki
https://youtu.be/jD_d7j8e0pw
https://youtu.be/-VHff9wPkAM
https://www.youtube.com/watch?v=YHJe0J_XDNM
https://www.youtube.com/watch?v=kGS5gFjjMgU

