Dipsosaurus dorsalis
Nederlandse naam:
Duitse naam:
Engelse naam:

Woestijnleguaan
Wüstenleguan
Desert iguana

Plaats in het dierenrijk:
Klasse:
Onderklasse:
Orde:
Suborde:
Infraorde:
Familie:
Onderfamilie:

Reptilia
Lepidosauria
Squamata (Hagedissen / slangen)
Sauria (Hagedissen)
Iguania (Leguaanachtigen)
Iguamidae (leguanen)
Iguaninae (Leguanen s.s.)

Lengte:
Herkomst:
Terrariumtype:

Temperatuur:
Voedsel:

Water:

Voortplanting:

Overige opmerkingen:

Tot 35 cm.
De woestijnleguaan komt voor in het zuidwesten van de V.S. en NoordMexico.
Deze dieren vragen een woestijn-/steppen terrarium. Ze hebben zoveel
mogelijk grondoppervlak nodig. Daarbij is een droge omgeving erg
belangrijk. Zand is als bodembedekking aan te bevelen, liefst een dikke
laag. Platte stenen kunnen worden toegevoegd. Belangrijk is ook dat de
dieren een schuilgelegenheid hebben in een open steen, in open hout of in
een grot. Hierbinnen mag het wat vochtiger zijn.
Tot 35 °C. (dagtemperatuur)
15 tot 20 °C. (nachttemperatuur)
Deze alleseter heeft een voorkeur voor plantaardig voedsel. Allerlei soorten
bladgroenten en zacht fruit kunnen dagelijks worden aangeboden. Het
voedsel moet vooraf grondig worden gewassen. Van tijd tot tijd (vooral bij
jongere dieren en drachtige vrouwtjes) kan dierlijk voedsel in de vorm van
grotere insecten worden aangeboden. Voedsel bestrooien met
calciumpoeder met fosfor. Eén keer per week een vitaminepreparaat
toedienen (zie ook 'water').
De dieren vragen een kleine waterbak. Dagelijks moet het water worden
ververst. Gebruik altijd lauw water. Eén keer per week kan aan het water
een vitaminepreparaat worden toegevoegd.
De dieren zijn eierleggend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 4 tot 13
stuks. Voor de voortplanting is een winterrust periode van 10 tot 15 °C. aan
te bevelen.
Deze dieren zijn betrekkelijk gemakkelijk handtam te maken. Bij gevaar
vluchten ze op de achterpoten en ze kunnen daarbij een snelheid van rond
de 25 km/h halen. Deze hagedis staat er ook om bekend dat hij zeer hoge
temperaturen (tot 47 °C.) kan verdragen.
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