
Pasningsvejledning for Kraveagame 
Chlamydosaurus kingii  
Videnskabeligt navn: Chlamydosaurus kingii 

Dansk navn: Kraveagame 

Levealder: 20 år 

Udbredelse: Nørdøstlige Australien og Nyguinea. 

Lovgivning: 

Giftighed 

Udseende 
Kraveagamer kan variere meget i størrelsen, alt mellem 60-100 cm kan de blive. Så det er vigtigt at 
de allerede fra små får den nødvendige plads de har brug for, da det bliver en forholdsvis stor øgle. 
De er ikke så aktive men bliver det i parringsperioden. 

Bundlaget i terrariet kan være barkflis, akvariegrus eller sand. Det godt med en masse planter den 
kan gemme sig bag ved. 

Biologi 

Har du information om dette, så send vil vi være meget taknemmelige for at modtage informationen. 

Hold i terrarium 
Terrariet skal være på minimum 130 L hvor højden skal være højere end længden. Dyrene er træ 
levende så skal have rigeligt med klatre muligheder. Som med andre store øgler skal grenene være 
robuste og ordentligt fastgjort. Dagstemperaturen i den varme ende af terrariet skal ligge på de 35 
grader, og i den kolde ende på 27-30 grader. Om natten vil man kunne slukke alt varme og lys så 
temperaturen falder til de 20-22 grader. Fugtigheden skal ligge på en 60-70% og der skal være 
UVB. De skal have en dagslængde på 10-12 timer. De skal have en vandskål hvor hele deres krop 
kan være i.  Terrariet bør dusches 1-2 gange dagligt. 

Foder 
Kraveagamer er insektlevende de spiser alt hvad de kan gabe over som f.eks. fårekyllinger, Dubai 
kakerlakker, melorme og græshopper. Alle foderdyr skal omrystes i vitaminer og mineraler og skal 
have tilskud af D3. En mus en gang om måneden vil give noget afveksling. Voksne skal fodre 4-5 
gange om ugen. 

Sygdomstegn 

Har du information om dette, så send vil vi være meget taknemmelige for at modtage informationen. 



Andet 
Når agamen føler sig truet vil den lægge sig ned på jorden eller kravle om bag et træ for ikke at 
blive opdaget. Hvis det ikke virker vil den rejse sig på bagbenene, sprede sin krave ud og spæne af 
sted så hurtigt den kan. 

Agamen er sky af natur, og vil for det meste gemme sig. Kraven på agamen slår kun ud hvis den 
føler sig truet eller er vred, så det er forhåbentligt ikke noget man får at se hvis man holder den i et 
terrarium. 

Opdræt 

Har du information om dette, så send vil vi være meget taknemmelige for at modtage informationen. 

Udrugning af æg 

Har du information om dette, så send vil vi være meget taknemmelige for at modtage informationen. 

Pasning af unger 
Unger skal fodres hver dag og så meget som de kan spise. 

 


