DIERENPASPOORT SMAKELIJKE LEGUAAN

Wetenschappelijke naam:
IGUANA DELICATISSIMA
Ik ben een: reptiel.
Aantal eieren: tot 10.
Nesttijd: 11 weken.
Volwassen met: 9 maanden.
Maximale leeftijd (wild): in het wild niet
bekend, in gevangenschap 20 jaar.
Gewicht: 1,5 tot 3 kilo.
Lengte: 1,25 tot 1,35 m.
Bedreiging: zeer bedreigd.
Woonplaats: Komt voor op enkele
eilanden van de Kleine Antillen in het
Caraïbisch gebied, waaronder SintEustatius. Je vindt ze op plekken met
struiken en bomen.
Voedsel: Bladeren en fruit.
Vijanden in de natuur: De groene
leguaan en de mens.
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WAAR KUN JE DE SMAKELIJKE LEGUAAN AAN HERKENNEN?
Moeilijk
De smakelijke leguaan wordt ook wel
Antilliaanse leguaan genoemd.
Om het nog moeilijker te maken: hij lijkt ook nog
sterk op de groene leguaan.
Als je heel goed kijkt zie je wel verschillen:
» De groene leguaan heeft een grote ronde
schub op zijn wang.
» Hij heeft ook zwart-groene banden op zijn
staart. Dat heeft de smakelijke leguaan niet.
» De smakelijke leguaan is wat kleiner dan de
Groene leguaan.
» Bij volwassen smakelijke leguanen, kleuren
vooral bij de mannetjes, de wangen roze.
» Smakelijke leguanen krijgen als ze ouder
worden een lichtgrijze kleur in plaats van
groen. Vrouwtjes houden meer een groen/
grijze kleur.
Maar de groene leguaan wordt juist meer zwart
of blauw of oranje of grijs. Die zijn alleen als
jong dier groen. Ingewikkeld hè?

Smakelijke leguaan

Groene leguaan
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WAAR EN HOE LEEFT DE
SMAKELIJKE LEGUAAN?

WAT EET DE SMAKELIJKE
LEGUAAN?

Antillen
De smakelijke leguaan komt op enkele eilanden
van de Antillen voor. De meeste dieren vind je
op St. Eustatius Ze leven daar in gebieden met
struiken en bomen, waar ze het liefst hoog in
kruipen. Dat vinden ze veiliger dan op de grond.
Bijna alle leguanen hebben een holletje waar
ze in schuilen als het te warm wordt. Ze slapen
niet in die holletjes, maar hoog in de boom.

Vegetariër
Smakelijke leguanen eten jong blad, maar in het
natte seizoen eten ze ook fruit.
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WAAR KUN JE DE SMAKELIJKE LEGUAAN AAN HERKENNEN?

Knikkebol
We weten nog maar weinig over de
voortplanting van de smakelijke leguaan.
Volwassen mannetjes krijgen in het
voorjaar roze wangen. Ze vechten met
andere volwassen mannetjes om de
vrouwtjes. De mannen maken zich zo
groot mogelijk en knikken voortdurend
met hun kop. De sterkste overwint
en hij is voor het vrouwtje de meest
aantrekkelijke man om bij in de groep te
horen. De meeste volwassen mannetjes
hebben 1 tot 5 vrouwtjes in hun groep.
Zo’n groep van meerdere vrouwtjes
noemen we een harem.

Tunnelnest
De vrouwtjes leggen ongeveer rond april/mei eieren. Ze graven een tunnel tot wel een meter lang
die een klein beetje schuin-afloopt naar beneden. Aan het eind van de tunnel worden de eieren
gelegd. Daarna maken de vrouwtjes de tunnel dicht. Meer hoeven ze niet te doen. Als de jongen
ongeveer in oktober/december uit het ei kruipen zijn ze zo’n 17-20 cm lang (met staart). Ze kunnen
al gelijk voor zichzelf zorgen.
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VIJANDEN VAN DE SMAKELIJKE LEGUAAN
De mens
Er leven veel mensen op de eilanden waar
de smakelijke leguaan voorkomt. Hun geiten

de smakelijke leguaan. Deze leguaan is groter
en sterker en legt ook nog eens meer eieren.
Hij kwam nooit voor in het gebied waar de

en koeien lopen los en eten veel planten op
die tot het voedsel horen van de smakelijke
leguaan. Die planten groeien dan niet meer
terug en andere planten, die van overal komen
aangewaaid, komen ervoor in de plaats. Helaas
zijn veel van deze nieuwe planten niet eetbaar
voor de smakelijke leguaan. Zo gaan er veel
leguanen dood door honger. Ook vallen en
verdrinken er nogal eens leguanen in diepe,
door mensen gegraven, waterputten.

smakelijke leguaan leeft, maar er komen er
steeds meer. Zwemmend van een ander eiland
of meegenomen door mensen. Ze verdringen
de smakelijke leguaan en paren er ook mee.
Langzamerhand zie je de smakelijke leguaan
verdwijnen.
Die groene leguanen mogen niet meer
ingevoerd worden in het gebied van de
smakelijke leguaan.

Honden en katten, die door de mens zijn
meegenomen, doden veel smakelijke leguanen.
De leguanen worden soms nog door stropers
gevangen. Ze worden verkocht als voedsel
omdat ze zo lekker smaken (vandaar de naam).
Er worden veel leguanen doodgereden in het
verkeer.
Wilde dieren
De groene leguaan is een van de vijanden van
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Bescherming
Op St. Eustatius worden de dieren
beschermd. De IUCN (internationale unie
voor natuurbescherming) is de grootste
groep mensen die met elkaar werken aan
natuurbescherming. Deze groep heeft een plan
gemaakt om de smakelijke leguaan te redden.
Daar werken meerdere landen van de wereld
aan mee. Sinds 2015 wordt de smakelijke
leguaan op het eiland St. Eustatius geteld. Zoals
vogels geringd worden met een ring om hun
poot, krijgen deze leguanen kraaltjes in hun nek.
Ieder dier krijgt eigen kleuren. Als je goed kijkt

naar de foto zie je gekleurde kraaltjes in zijn nek.
Zo weten de onderzoekers wie wie is.
Diergaarde Blijdorp helpt
Blijdorp is een van de drie dierentuinen
in Europa die heeft aangeboden met de
smakelijke leguaan te fokken. Ze werken hierin
samen met de beheerder van het beschermde
Nationale Park op Sint Eustatius en met nog
enkele andere beschermings-organisaties als
RAVON (die heel veel weten over reptielen,
amfibieën en vissen) en de Durrell Wildlife
Conservation Trust.
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HOE LEVEN DE SMAKELIJKE LEGUANEN IN BLIJDORP?
Vliegtuig
Een verzorgster is de dieren gaan ophalen op St. Eustatius. Ze mocht met de dieren, meevliegen
met een speciaal vliegtuig waar premier Rutte (de baas van de regering), mee naar Nederland
vloog.
NatuurBehoudsCentrum
Blijdorp heeft een Natuur-behouds-centrum (in het kort NBC). Je vindt het in het Oceanium.
Daar leven allerlei bedreigde dieren. Je kunt er van alles te weten komen over deze bedreigde
diersoorten en over het redden ervan, zodat ze niet uitsterven. Daar vind je ook de smakelijke
leguanen.
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Het gaat goed
De dieren maken het erg goed. Het zijn 2
mannetjes en 2 vrouwtjes. Ze leven in een
verblijf met veel takken op verschillende
hoogte zodat ze niet te dicht op elkaar zitten.
De takken hangen onder de lampen, maar er zijn
ook schaduwplekken. Zo bootsen we de natuur
van het gebied, waar ze normaal leven, na.
Je merkt al dat ze zich op hun gemak voelen.
In de struik, rechts naast de deur, heb je veel
kans leguanen te zien. Het is een favoriete plek
van twee van de vier dieren. Door de groen/
grijze kleuren vallen ze niet erg op tussen de
takken en bladeren. Heb jij ze al gespot?

Tip!

KIJK VOOR MEER DIERENINFORMATIE OP:
www.diergaardeblijdorp.nl
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