דף גידול  -איגואנה ירוקה
מאת :ד"ר שמעון וידמאייר
רקע כללי:
מקורה של האיגואנה הירוקה ,iguana iguana ,הוא מדרום ומרכז אמריקה שם היא חיה בעיקר באזורים מיוערים.
אורך החים של האיגואנה הינו  7-51שנים כאשר ידוע על פרטים חיות עד  02שנה.
האיגואנה אינה מחמד לכל אחד!!!
בחנויות החיות נמכרות איגואנות בייבי באורך של כ 51 -ס"מ אך הקטנות הללו במהרה יהפכו ללטאה באורך של
מטר וחצי עד שני מטר שתצטרך טרריום גדול מאוד ויקר מאוד .כמו כן איגואנה שלא הורגלה למגע אדם עלולה
להיות מסוכנת.

תמונה  :5איגואנה ירוקה בוגרת .צולם ע"י ד"ר שמעון וידמאייר.
תנאי גידול:
את האיגואנות הצעירות מומלץ לגדל בטרריום כאשר את האיגואנות הבוגרות ניתן לגדל בכלובים מותאמים .גודל
הטרריום המומלץ הוא :אורך -פי  0מאורך האיגואנה ,רוחב פי  5.1מאורך האיגואנה וגובה פי  5.1מאורך
האיגואנה .בתוך הטרריום יש למקם ענפים ,קערת מים גדולה אך לא עמוקה מאוד ,כלי אוכל ,מנורה המספקת
קרינה באורך גל אולטרה סגול –  UVואמצעי חימום -עדיף נורת חימום.
יש ליצור בטרריום אזור חם בטמפ' של  33מעלות ואזור קר בטמפ' לא נמוכה מ 00 -מעלות.
מומלץ למקם בטרריום שני מדי חום בשני צדדיו שיעזרו לבקר את הטמפ'.
המצע המומלץ הוא מצע דשא סינטטי אשר ניתן לשטיפה וחיטוי או מצע שבבי עץ.
מומלץ להרגיל את האיגואנה למגע מגיל צעיר וכן לשחררה בבית ,חשוב להקפיד שכל החלונות סגורים.
הזנה:
הזנה נכונה מהווה את הבסיס לאיגואנה בריאה ,האיגואנה היא צמחונית לאורך כל שלבי חייה ,לכן יש לספק לה
הזנה מתאימה 51% :עלים ירוקים כמו עלי סלק ,עלי לפת ,עלי חרדל ,עלי שן ארי ,עלי מנגולד ,אנדיב ,ארוגולה,
תלתן ,עלי היביסקוס 52% ,ירקות כמו קישואים ,גזר ,נבטים 52-51% ,פירות ,חשוב שהתפריט יהיה מגוון ככל
שניתן ,ניתן מידי פעם להוסיף חרקי האכלה .יש להוסיף לסלט אבקת ויטמינים וסידן אותם ניתן לקנות בחנויות
בעלי החיים.
יש לספק לאיגואנה מים טרים ונקיים מידי יום.
רבייה:
אפשרית בשבי אך לא מומלצת מאחר ויהיה קשה למצוא בית מתאים לכל האיגואנות שיצאו.
מחלות נפוצות:
 טפילים חיצוניים ופנימיים. -חסימות מעיים.

 מחלות כליה ואבנים בשלפוחית. דלקות עור. בעיות בתהליך הנשל. טראומה ואובדן זנב או אצבעות. כליאת ביצה בנקבות. תוקפנות בזכרים. שברים. מחלות עצמות מטאבולית – רככתmetabolic bone disease -בכל מקרה בו האיגואנה מראה סימני מחלה יש לפנות בהקדם לוטרינר העוסק בזוחלים.

