
Pasningsvejledning for Kanthovedeleguan Acanthosaura lepidogaster  

 

 

Videnskabeligt navn: Acanthosaura lepidogaster 

 

Dansk navn: Kanthovedeleguan 

 

Levealder: 

 

Udbredelse: Burma, Thailand, Malaysia, Indonesien, Cambodien, Laos, Vietnam og Kina 

 

Lovgivning: 

 

Giftighed: 

 

Udseende 

Både han og hun kanthovedeleguaner bliver mellem 19-38 cm lange. 

 

Biologi 

Har du information om dette, så send vil vi være meget taknemmelige for at modtage informationen. 

 

Hold i terrarium 

Terrariet skal minimum være L: 120, D: 60 og H: 120 til et voksent par. Bundlaget kan være reptilbark, da 
det holder godt på fugtigheden. Dyrene har brug for et beplantet terrarium og gode skjulesteder så de kan 
føle sig trygge. Der skal en masse gode robuste grene den kan klatre på. Den skal have en vandskål hvor i 
hele dyret kan være. 

 

Dyrene trives bedst ved en høj fugtighed på 60-70% i dagtimerne og helt op til 90-100% om natten. Det 
kræver at der dusches flere gange dagligt. På varmepladsen i terrariet skal temperaturen komme op på de 
32-35 grader, og i den kolde ende 22-26 grader. Der skal også installeres UVB da det er vigtigt så de kan 
fordøje deres mad. 

 



Foder 

Denne leguan er 100% insektspiser. Foderet må ikke være for stort da det ville give problemer ved 
fordøjning. Hvis leguan får et for stort stykke kan den nægte at spise.  Voksne fodres med fårekyllinger, 
græshopper, melorme, kæmpemelorme, edderkopper, regnorme, voksmøllarver, rosenbillelaver o.lign 

 

Foderet bør omrystes i vitaminpulver og mineralpulver. 

 

  

 

Sygdomstegn 

Har du information om dette, så send vil vi være meget taknemmelige for at modtage informationen.  

 

Andet 

Har du information om dette, så send vil vi være meget taknemmelige for at modtage informationen. 

 

Opdræt 

Har du information om dette, så send vil vi være meget taknemmelige for at modtage informationen. 

 

Udrugning af æg 

4 måneder efter parring lægger hunnen sine æg. Æggene tages ud af terrariet og udruges i rugemaskine, 
æggene skal ligge vermiculite ved en luftfugtighed på 70-80% og ruges i 175 dage. 

 

Pasning af unger 

Unger fodres med fårekyllinger, melorme, edderkopper og små regnorme. 


