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Què és una pogona? 
La Pogona és un sauri de la família dels 
agàmids, 
originària de 
les regions 
desèrtiques i 
semi 
desèrtiques 
d’Austràlia. Es 
tracta d’un 
rèptil diürn, 
omnívor, 
terrestre i semi arborícola que destaca pel seu 
bon caràcter, força apropiat per ser un animal 
de companyia.  
Les pogones són animals molt corpulents, 
amb el cap gros i el cos una mica aplanat. 
Depenent de la subespècie les escames 
variaran de  colors, formes i mides. 
Els mascles adults poden arribar a mesurar 60 
cm de longitud i les femelles entre 40 i 50 cm, 
aproximadament. La cua constitueix gairebé la 
meitat de la seva longitud.  
En captivitat poden viure de 5 a 12 anys. 

!
On viuen? !
Un sol exemplar necessita un terrari de com a 
mínim 100 x 40 x 60 cm. 

El decorarem el més semblant possible a un 
desert, amb troncs, pedres i diverses coves on 
puguin amagar-se. Les pogones són animals 
molt actius, per tant com més coses tinguin 
per distreure’s al terrari millor.! 
De substrat 
podem utilitzar 
sorres especials 
per a rèptils, 
escorça de coco 
o viruta de 
cànem. En un 
costat del terrari 
hi posarem un 
recipient amb 
aigua on la nostra pogona pugui banyar-se i 
beure aigua. De dia mantindrem el terrari 
entre 27 i 30ºC i a la nit entre 22 i 25ºC 
mitjançant una bombeta d’infrarojos. Com que 
es tracta d’animals desèrtics serà suficient 
amb uns nivells d’aproximadament 40% 
d’humitat. També necessitarem un fluorescent 
UVA perquè la pogona pugui absorbir les 
vitamines. 

 

Què mengen? 
Els hi hem de proporcionar una dieta 
equilibrada i el més variada possible. L’aliment 
viu (grills, cucs, llagostes, etc.) constitueix la 

part més important 
de la seva dieta, però 
no hem d’oblidar que 
són animals 
omnívors, pel que 
regularment els hi 
hem de donar fruita 
(poma, pera, 

maduixes) i verdures (escarola, rúcula, pètals 
de rosa, caputxines, margaridoies) sobretot 
quan són adultes.! 
És important que 3 o 4 dies a la setmana els hi 

oferim aigua fresca. Hem d’estar al cas que 
beuen molt poc i a vegades les hem d’animar 
remoguent l’aigua o posant-les a la banyera. 
 
Com es reprodueixen? 
Les pogones arriben a la maduresa sexual 
entre el primer i el segon any de vida, i és a la 
primavera quan es reproduiran. 
En el moment de reproducció el mascle fa 
moviments de cap amunt i avall molt ràpid i 
infla la barba plena de punxes que té sota el 
coll per impressionar a la femella. Si ella 
mostra submisió, el mascle li mossegarà 
suaument la part posterior del coll i l’abraçarà 
fort pel tòrax per evitar que es mogui. La 
còpula i la inseminació duren pocs segons.! 

La gestació és 
d’aproximadam

ent un mes i 
mig.  Passat 
aquest període, 
la femella ferà 
entre 11 i 30 ous 
en un niu poc 
profund cobert 
de sorra. Un 
cop posats, els 

abandonarà. Els ous eclosionaran al cap de 60 
o 80 dies.  
La femella és capaç de guardar esperma dins 
el seu cos i així poder fer una segona posta 
sense necessitat d’haver-se d’ajuntar amb el 
mascle.  

Tot propietari de mascotes té la 
responsabilitat de garantir una bona cura 
dels seus animals. Si vostè està pensant en 
obtenir un pogona, li oferim aquest tríptic on 
s’expliquen les seves necessitats i el seu 
manteniment bàsic. 
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Com s’han de netejar? 
Diàriament retirarem del terrari les restes que 
pugui tenir de muda, grills morts o 
excrements.  Un cop a la setmana treurem tot 
el substrat i decoració i netejarem tot el terrari 
amb aigua ben calenta, sense cap producte 

químic. Fet això, tornarem a posar-hi substrat 
net. 
 

Com s’han de tractar? 
Les pogones són animals molt dòcils i agafar-
les no costa gaire. Mai les apretarem fort i hem 
d’anar molt en compte de que no ens caiguin 
de les mans, sobretot si són petites, ja que es 
podrien fer molt de mal. Sempre mirarem de 
que no els hi pengin les potes, no els hi agrada 
gens. Ens la podem col·locar plana sobre les 
mans o recolzada sobre el pit. Si la tenim 
molta estona fora del terrari hem d’anar amb 
compte de que no se’ns refredi massa.! 
Les pogonis tenen unes ungles bastant 
afilades per poder-se enfilar bé als arbres, per 

tant, haurem de vigilar amb les esgarrapades. 
Els hi encanta prendre el sol a l’aire lliure i 
banyar-se a les basses si l’aigua no és molt 
freda. 
 

Atenció veterinària: 
Si no detectem cap problema no cal dur la 
nostra pogona al veterinari, tot i així si que és 
important desparassitar-la cada 6 mesos. Per 
això és necessari pesar el nostre animal i 
portar una mostra de femta a la clínica perquè 
la puguin analitzar.! 
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