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Què és una Iguana? 
També anomenada Iguana comú o Iguana 
verda. Família dels Iguanids  És originari 
d’Amèrica Central i Sud-Amèrica. Són 
arborícoles i herbívores. Poden arribar als 2 
metres de llarg, des del cap fins la cua, i pesar 
15kg. Com més humitat tinguin més poden 

créixer. Poden viure uns 16 anys, 20 en 
captivitat. 
 
De color verd es camuflen perfectament amb 
la vegetació del seu entorn. El seu cos és 
robust i massís amb espines que van des del 
cap fins la cua que és llarga i prima i que 
mesura un terç del total del cos. Les seves 
extremitats son curtes  i fortes. El mascle es 
distingeix per una cresta dorsal grossa i 
vistosa, més exagerada que la de la femella. 
Tenen una papada que quan l’ estenen els 
ajuda a escalfar el seu cos amb el sol; i un 

tercer ull anomenat “ ull parietal”, que serveix 
per la producció d’hormones per a la seva 
termoregulació. Els porus femorals, 
protuberàncies que van per sota les seves 
cames, estan més marcades a les femelles.  El 
seu sentit de la vista està molt desenvolupat, 
poden percebre formes, ombres, colors i 
moviments  a llargues distancies.  
Es passen gran part del temps prenent el sol, 
per dos motius molt importants: 
! Escalfar el seu cos per tenir una temperatura 

optima, que l’ajuda a millorar la digestió dels 
aliments. 

! Per la radiació ultra violeta que reacciona 
químicament sobre la seva pell  i que 
produeix la vitamina D3 que serveix per 
mantenir els seus ossos sans i forts i 
mantenir la funcionalitat dels ronyons, el 
fetge i altres òrgans.  
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On viuen? !
El terrari hauria de ser de vidre, i molt espaiós 
ja que la iguana ha de fer el seu exercici i 

poder tenir 
una bona 
mobilitat.  
 

La 
temperatura 

ideal durant 
el dia està 
entre els 
25ºC i els 

35ºC, això ho aconseguirem amb les làmpades 
de llum UB i ultra violeta; durant la nit la 
temperatura ha d’estar entre els 18 ºC i els 25º 
C. La humitat necessària per aquests animals 

ha d’estar entre el 70 i 80%, això 
s’aconsegueix  amb un recipient d’aigua dins 
el terrari i ruixant-la un parell o tres de cops al 
dia; s’haurien de fer banys diaris.  
Les plantes artificials i els troncs dels arbres, 
als quals s’enfilarà per descansar, són la millor 
opció per simular el seu medi natural. Les 
coves també són útils per poder-se amagar i 
sentir-se més tranquil·les i segures ens 
ajudaran a evitar l’estrès. 
El substrat del terrari haurà de ser específic 
per rèptils, pot ser terra de coco, molses, 
escorça, etc. 

 

Què mengen? 

Tenint en compte que és una espècie 
totalment vegetariana, la seva alimentació 
consta de fulles verdes, verdures, alguns 
cereals, fruites variades, etc.  
Com a alimentació 
principal també 
tenim el pinso per 
herbívors. El millor 
per què la iguana 
creixi bé i es pugui 
desenvolupar 
correctament 
podem barrejar tots aquets aliments. 

 
Com es reprodueixen? 

Són ovípares, col·loquen els seus ous sota 
terra, normalment al febrer.  

Tot propietari de mascotes té la 
responsabilitat de garantir una bona cura 
dels seus animals. Si vostè està pensant en 
obtenir una Iguana, li oferim aquest tríptic on 
s’expliquen les seves necessitats i el seu 
manteniment bàsic. 
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Arriben a la maduresa sexual als 16 mesos i a 
la edat adulta als 3 anys. La gestació dura 
aproximadament uns dos mesos. El numero 
d’ous és variable, entre 10 i 60 i l’eclosió es 
produeix entre els 90 o 120 dies.    
El comportament de festeig de la iguana 
s’estableix quan el mascle sacseja el cap amb 
moviments vibratoris, amb la membrana de 
sota el coll estesa i contracció de l’abdomen 
per desafiar els seus contrincants i festejar la 
femella, això normalment es dona entre el 
novembre i el desembre, l’aparellament sòl ser 
a principis de febrer fins l’abril. 
 
Les femelles caven 
els seus nius i ponen 
els ous, normalment 
busquen sota arbres, 
al costat de platges i 
rius per torbar 
l’espai idoni per 
criar.  
Només el 25% dels ous donaran a cries i molt 
poques arribaran adultes.  

 
Com s’han de netejar? 

Un cop per setmana traurem tot el substrat 
del terrari i ho netejarem tot amb aigua 
calenta, sense utilitzar cap químic. Desprès 
tornarem a col·locar-ho tot amb la decoració. 
L’aigua ha d’estar sempre neta. 
Diàriament retirar els excrements i restes de 
pell i menjar. 

 

Com s’han de tractar? 

 Són molt tranquil·les i sociables, però també 
molt territorials, tendeixen a ser curioses amb 
al seu entorn, són tolerants entre elles, menys 
a les èpoques de reproducció o per poca 
alimentació. És fàcil d’ensenyar si es fa des de 
petites.  Quan es veuen intimidades o en perill 
es queden immòbils o marxen per amagar-se. 
Es poden desenganxar de la cua quan volen 
marxar o per confondre al seu depredador, al 
llarg del temps els hi tornarà a sortir, però més 
petita.  
Les femelles són més dòcils que els mascles, 
per això recomanem adquirir dos femelles o 
un  mascle i una femella. Utilitzen la llengua 
per saber el que té al seu entorn i per fer-nos 
saber que està relaxada i que no se sent 
amenaçada. Si per contra mou el cap d’un 
costat a l’altre i estén la papada ens està 
indicant que no ens hi acostem perquè estem 
entrant en el seu espai i que està enfadada, 
això pot comportar que ens mossegui, que 
esgarrapi  o que ens pugui  picar amb la cua.  
Sempre que s’hagi de manipular una iguana 
ens hem de rentar bé les mans per no 
transmetre-li cap malaltia. 
 

 

Atenció veterinària: 

Si no detectem cap problema no cal dur la 
nostre iguana al veterinari, tot i que és 
important fer visites de seguiment i poder fer 
analítiques i desparasitacions. 
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