Groene leguaan (Yuwana)
Deze dieren zijn vooral herkenbaar aan hun halskwab, ook wel wam genoemd. Ook de schub op hun wang
is kenmerkend voor deze soort leguaan. Leguanen maken geen geluid maar kopknikken als vorm van
communicatie. Van kop af tot de staart loopt over de rug een franjeachtige kam.
Latijnse naam:
Lengte:
Gewicht:
Kleur:

Voortplanting:

Woonomgeving:
Verdedigingsmethode:
Voedsel:
Vijanden:

Iguana iguana
150 tot 200 centimeter inclusief staart
Tussen 2 en 9 kilogram
De grote dieren hebben een groengrijze kleur, maar de jonge dieren zijn fel
groen. De jonge dieren kunnen trouwens snel van kleur veranderen. De kleur
van een leguaan is soms ook afhangend van hun emoties, temperatuur,
gezondheid , omgeving enzovoorts.
In de paartijd veranderen de mannetjes leguanen van kleur. Zij worden wat
lichter groen en krijgen een oranje tint bij de poten. Met die kleuren lokken
zij de vrouwtjes. Na de paring leggen de vrouwtjes 20 tot 71 eitjes in een
uitgegraven hol in het zand. De eieren worden door de zon uitgebroed. Een
vrouwtjes leguaan legt maar één keer per jaar eitjes.
Leguanen leven vaak dicht bij water en in buurt van bomen (in mondi’s). Zij
zijn heel lenig om in bomen te klimmen en ook zijn ze goede zwemmers en
duikers.
Staart gebruiken als een zweep, bijten of zijn klauwen gebruiken. Leguanen
vertrouwen op hun uitstekende schutkleur. Als ze ontdekt worden, laten ze
zich naar beneden vallen en ze rennen zo hard mogelijk weg.
Leguanen eten bladeren en vruchten. Ze hebben het vermogen om bladeren
uit te zoeken met de meeste voedingsstoffen.
Mensen en grote vogels.

Beschermd
Ondanks hun grootte zijn leguanen razend snel. Zij hebben krachtige poten met scherpe klauwen waarmee
zij goed kunnen klimmen. Leguanen hebben weinig last van scherpe stekels en naalden. Zij klimmen met
gemak in een hoge cactus. Ondanks hun vele kwaliteiten worden leguanen toch bedreigd. Er wordt veel op
ze gejaagd door mensen. Het vlees is bijzonder gewild om soep van te koken. Ook de eieren van de
leguanen worden gegeten. Op Aruba is het dan ook verboden om op leguanen te jagen.

Een mannetje binnen de paartijd (links)
en buiten de paartijd (rechts)

Een jonge leguaan

