NEUSHOORNLEGUAAN
NEUSHOORNLEGUANEN ...

NEDERLANDSE NAAM

Neushoornleguaan
FRANSE NAAM

Iguane cornu

ENGELSE NAAM

Rhinoceros iguana

WETENSCHAPPELIJKE
NAAM

Cyclura cornuta

• Volwassen mannelijke neushoornleguanen hebben 3 korte hoorns op de top van hun snuit,
bij vrouwtjes zijn deze veel minder groot. Aan
deze hoorntjes dankt de soort haar naam.
Bij mannetjes is de rugkam veel groter dan bij de
vrouwtjes en ze hebben ook een meer ontwikkelde keelwam (beweeglijke huidflap onder de keel
waarmee ze elkaar signalen geven).
• Neushoornleguanen zijn dagactief, ’s nachts verblijven ze in hun schuilplaatsen. Ook wanneer
het overdag te heet wordt trekken ze zich terug in
rotsspleten, holen of holle boomstammen.
• Wanneer ze zich bedreigd voelen zullen neushoornleguanen naar een schuilplaats vluchten.
Maar als het echt nodig is kunnen ze zich goed
verdedigen door te bijten en met hun krachtige
staart te slaan.

VERSPREIDINGSGEBIED

De neushoornleguaan komt voor in Haïti en de
Dominicaanse Republiek (inclusief de nabijgelegen eilanden).
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Klasse: 		
Reptielen
Orde: 			Schubreptielen
Familie: 		 Leguanen
Lengte: 		
Max 1,2 m
Gewcht: 		
4.5 - 9 kg
Max. leeftijd 		
Max 23 jaar

VERSPREIDINGSGEBIED
NEUSHOORNLEGUANEN

BIOTOOP

Neushoornleguanen komen het meest voor in droog
bosgebied met een rotsige bodem van geërodeerde
kalksteen (tot 400 m hoogte). Ze prefereren duidelijk
deze rotsige gebieden met weinig begroeiing, maar
daarnaast worden ze ook aangetroffen in andere
leefgebieden gaande van droog struikgewas tot zelfs
in vochtig woud.

VOEDING

Neushoornleguanen zijn hoofdzakelijk herbivoor: ze
eten bladeren, bloemen en vruchten van de planten
in hun leefgebied. Wanneer zich de kans voordoet
eten ze ook insecten, en soms zelfs andere hagedissen of een slang.

VOORTPLANTING

Mannelijke neushoornleguanen verdedigen een territorium: de sterkste, meest agressieve mannetjes
hebben de grootste territoria met de beste nestmogelijkheden. Vanop een hoge rots of boomstam
overschouwt het mannetje zijn territorium.
Na de paring aan het begin van het regenseizoen
legt het vrouwtje 2 tot 34 eieren (gemiddeld zo’n 17
eieren) in de door haar gekozen nestplaats, die na
ongeveer 85 dagen uitkomen. Na het leggen van de
eieren verdedigt ze de nestplaats nog enige tijd. De
jongen staan er vanaf de geboorte alleen voor; zoals bij de meeste reptielen is er geen ouderzorg bij
neushoornleguanen. Mannelijke neushoornleguanen worden geslachtsrijp op vier- tot vijfjarige leeftijd, vrouwtjes wat vroeger, als ze 2 à 3 jaar oud zijn.

BEDREIGD

Habitatverlies door het kappen van bomen voor
hout- en houtskoolproductie, landbouw, veeteelt en
het ontginnen van de rotsgebieden voor o.a. bouwmaterialen vormen de belangrijkste bedreigingen
voor deze leguanen. Daarnaast is er de predatie door
honden, katten, mangoesten en varkens, zowel van
volwassen dieren als eieren en jongen. Op het platteland worden volwassen neushoornleguanen ook
nog bejaagd als voedsel door de lokale bevolking.

EEP

Het EEP wordt beheerd door Zoo Frankfurt (Duitsland).
Het EEP of European Endangered Species Programme is een kweekprogramma voor bedreigde diersoorten, toegepast in Europese dierentuinen die zijn
aangesloten bij de Europese vereniging voor dierentuinen en aquaria EAZA (European Association of
Zoos and Aquaria). Eén dierentuin coördineert het
kweekprogramma.
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