Voor de jeugd, door de jeugd.
Baardagamen.
Tirza Deugd
Mr. Thorbeckestraat 1
2982 AR Ridderkerk
Hallo, mijn naam is Tirza Deugd en ik ben tien jaar
oud.
Ik heb op mijn kamer elf hagedissen; drie
Luipaardgekko's, rwee Groene Leguanen, een
kameleon en vijf Baardagamen. Her gaat over mijn
Baardagamen.
Eerst had ik rwee Baardagamen, een mannetje
Griezel en een waarvan ik niet zeker wist war her
was (achteraf ook een mannetje). Ik wilde heel erg
graag een keer jonkies. Toevallig hoorde ik een keer
van iemand die twee vrouwtjes had en na een
gesprek is Griezel bij de twee vrouwrjes op visite
geweesr. Dit was in februari 2000.
Na een paar dagen kwam Griezel weer thuis en met
die rwee vrouwtjes gebeurde niks.
Her werd winter en alles ging in winterslaap. In
maarr 200 1, een jaar later dus, kreeg ik te horen dar
die rwee vrouwtjes te koop waren i.v.m. een verbouwing. Naruurlijk wilde ik ze kopen!!
Ze werden bij Griezel in her terrarium gezet op zondag 8 april 2001. Griezel dolblij en hij wist niet hoe
gek hij zich moesr gedragen voor de aandacht van
de vrouwtjes. Ze heten nu Cera en Beckie.
Na een dag of tien waren Cera en Beckie zo opge~
zet, dat de eieren in de buik gewoon zichrbaar
waren.
Op 21 april, rwee weken nadat ze bij mij zijn gekomen legt Cera 30 eieren!! Van deze eieren zijn er
maar een paar goed. Er was beslist geen andere
Baardagaam bij hen geweest her afgelopen jaar
behalve Griezel, dus de enige mogelijkheid is, dar
her een bevruchting is van 14 maanden geleden.
Mijn moeder heeft nog met Joop van Hulst uit
Amsterdam gebeld en ook hij vond her een heel
apart verhaal en zei ook, dar als bleek dar de eieren
bevrucht waren ik een verhaal moest schrijven voor
in de Lacerta.
Beckie had meer moeite met haar eieren. Ik had
haar apan gezet en helemaal rondom her terrarium
alles dicht gemaakt, zodat ze helemaal aileen was en
uiteindelijk legt zij ook haar eieren.
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Na de eersre tien eieren graaft ze haar nest dicht. De
volgende dagen legt ze steeds los in de bak een ei en
graaft geen nest meer. Uiteindelijk legt ze totaal 26
eieren, maar aileen de eerste tien eieren zijn vrij
goed.
Van Cera en Reckie samen liggen er in her totaal in
de broedmachine twintig goeie eieren en na een paar
weken blijven er maar rwaalf over. Niet veel, maar al
komt er maar een uit, is her toch aparr na een
bevruchting van 14 maanden geleden!!!!
Griezel, Cera en Beckie hebben her naar hun zin
want precies drie weken na het leggen van haar eerste nest legt Cera weer eieren. Dit zou betekenen dar
ze bevrucht is als ze al eieren bij zich heeft, want ik
heb gelezen dar her 5 tot 6 weken duurt voor ze eieren leggen. Cera legt 28 eieren waarvan er 25 in de
broedmachine gaan. Ook Beckie legt vijf dagen later
haar rweede nest. Dit zijn vreemd gekleurde grote
eieren. Twintig stuks, die het in de broedmachine
toch goed doen.
Zondag 17 juni 2001 is her zover! Van her eerst nest
van Cera komen na 56 dagen de eerste rwee jonge
baardagamen uit hun ei. Piepklein, 8 en 9 em lang.
Volledig uirgeput. Her duurt vier dagen voor ze een
beetje op gang komen en zich wat door de bak
bewegen. Ik weer niet of her altijd zo lang duurt.
Maar het verhaal is nog niet af. Er gebeurt nog iets
heel vreemds. De volgende rwee jongen zitten dood
in hun ei. Het vijfde jong leeft, maar het zesde jong
is ook weer dood. Dan op 24 juni is er weer en jong
uit, veel kleiner als de vorige, 6.5 em. Ik ga her ei
weggooien, maar bij de prullenbak scheur ik het nog
even verder open en ik ren weer naar boven. Er zit
nog een jong in her ei! Een rweeling dus. Dit jong
leeft jammer genoeg niet meer, maar dater rwee jongen in een ei zitten is toch wei heel erg apart, denk
ik.
Wordt vervolgd
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BEARDED DRAGONS
The author, a ten year old girl, describes her Bearded
Dragons. At firsr she only had two males. One of
them was send away co mare with two females. This
did not result in eggs. After a year the two females
were offered co her and she decided co purchase
them. After two weeks one of the females laid 30
eggs. Only a few of them seemed co be fertilized.
This was probably a result of a mating more than a
year before. The other female laid ten eggs, which
she buried. Moreover she laid another sixteen eggs
during the following days, which she just dropped.
The first ren eggs seemed to be all righr. After three
weeks borh females laid another clutch, 28 (25 fertilized) and 20 eggs(big, wirh a strange colou r, but
they seem to develop well).
After 56 days the eggs of the first clutch start co
hatch, the first two juveniles had a length of 8-9 em.
The next two young died in their egg, the fifth one
was alive and the sixth again dead. A week later a
small animal is born, measuring just 6,5 em. When
the author disposed of its eggshell, she noticed that
another small dead young was still present in ir. So
apparently this egg contained a twin Bearded
Dragon.
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