Leguaan
Op het land en in het water
Er zijn verschillende soorten leguanen. De grootste en bekendste is de groene
leguaan. Er is zelfs een leguaan die zijn voedsel uit de zee haalt, de zeeleguaan.
Leguanen komen allemaal voor in Midden-Amerika of het Caribische gebied. De
groene leguaan komt ook voor in het noorden van Zuid-Amerika.
Groene leguaan
De groene leguaan is een van de grootste hagedissen van Amerika. Hij kan wel 2
meter worden! Meestal is hij grijs en groen, maar er zijn ook oranje dieren. Hij
heeft stevige poten, een lange staart en een rugkam met kartels. De volwassen
dieren hebben een keelzak. Ze leven van vruchten, bloemen en bladeren. Jonge
dieren eten ook insecten.

Groene leguanen verdedigen zich met hun staart, die ze als zweep kunnen
gebruiken of met hun scherpe klauwen.
Ze leven in het bos en kunnen heel goed klimmen. Ze zitten vaak op takken die
boven een rivier uitsteken en laten zich dan simpelweg in het water vallen als ze
moeten vluchten. Ze kunnen namelijk prima zwemmen!
Vrouwtjes leggen 40 eieren in een nestkamer onder de grond.
Groene leguanen worden bejaagd vanwege hun vlees. Ze zouden ongeveer smaken
zoals kip. Ze worden ook veel als huisdier gehouden, ook in Nederland.

Zeeleguaan
De zeeleguaan is de enige hagedis die zijn eten uit zee haalt. Hij duikt naar algen in
de wateren van de Galapagos-eilanden, ten westen van Zuid-Amerika. Zijn lichaam
is aangepast aan de kou en aan het zoute water. Ze kunnen wel 12 meter diep
duiken en langer dan een uur onder water blijven! Dit doen ze trouwens niet zo
vaak, meestal duiken ze niet diep en blijven ze maar 10 minuten onder water.

Zeeleguanen kun je vaak in grote aantallen zien liggen op de rotsen aan de kust.
Daar zijn ze lekker aan het zonnen!
De mannetjes van de zeeleguaan vechten om de vrouwtjes. Het vrouwtje legt 1 tot
6 eieren. De goede nestplaatsen worden wel door duizenden vrouwtjes tegelijk
gebruikt. Na 2 tot 3 maanden komen de jongen uit het ei.
De jongen grazen algen van rotsen die niet onder water staan op het moment dat
het eb is. Ze verschuilen zich in rotsspleten om te ontsnappen aan meeuwen en
andere zeevogels.

