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Caribische lessen 6 

Verdwijnt de Antilliaanse leguaan? 
 
Je staat er misschien niet dagelijks bij stil, 
maar op de eilanden in het Caribisch 
gebied komen bijzondere diersoorten voor. 
Sommige soorten zijn zelfs maar op één 
bepaald eiland te vinden. Ken jij alle 5 
diersoorten die op jouw eiland leven? En 
wist je dat sommige soorten bedreigd 
worden in hun voortbestaan? 
 
Dieren in het Caribisch gebied 
Toeristen komen vaak naar het Caribisch 10 
gebied voor de prachtige onderwaterwereld. Dat is 
ook niet verwonderlijk: de kleurrijke koraalriffen zijn 
op zich al mooi, maar ze huisvesten ook honderden verschillende soorten kleurige rifvissen. Bovendien 
leven er in de wateren nog veel meer zeedieren, zoals zeeschildpadden, kreeften en verpleegsterhaaien. 
En niet alleen onder water is veel te zien; in het luchtruim van de eilanden fladderen honderden 15 
verschillende soorten vogels rond. Een pelikaan, flamingo, suikerdiefje of troepiaal kan vanaf menig 
eiland bewonderd worden. Daarnaast zijn er tientallen soorten zoogdieren en reptielen op de Caribische 
eilanden te vinden: ezels, geiten, slangen, hagedissen, leguanen, … Ook mangoesten komen op de 
Caribische eilanden voor. Deze kleine roofdieren voeden zich met insecten, krabben, wormen, 
hagedissen en andere kleine beesten, en ze kunnen giftige slangen doden. Uniek voor Curaçao is het 20 
Curaçaose hertje, een witstaarthert, dat alleen aan de westkust van het eiland voorkomt. Deze hertjes zijn 
sinds 1931 beschermd en het huidige aantal wordt op 400 geschat. 
 
Invasieve soorten 
Niet alle diersoorten die nu op de eilanden te vinden zijn, leefden daar oorspronkelijk al. De Spanjaarden 
die de eilanden ontdekten, brachten bijvoorbeeld geiten en ezels mee. Mangoesten zijn ook ooit op deze 25 
eilanden uitgezet. Veel van deze dieren zijn verwilderd en hebben zo de flora en fauna op de eilanden 
beïnvloed. Zulke dieren worden invasieve soorten of invasieve exoten genoemd: dieren die per ongeluk of 
expres vanuit een ander land op een bepaalde plaats terecht zijn gekomen én die een bedreiging zijn 
voor inheemse soorten. Er zijn twee mogelijke oorzaken waardoor dieren uit een ander land zich soms 
ontwikkelen tot een invasieve soort: 30 
x als er geen vijanden voor het dier zijn, waardoor er steeds meer van deze dieren komen; 
x als er ziektes zijn die het dier niet kan krijgen, maar inheemse dieren wel. De ‘nieuwe’ dieren zullen 

dan uiteindelijk de inheemse dieren gaan vervangen. 
 
Met name op eilanden kan het effect van invasieve soorten duidelijk te zien zijn. Vaak zijn er geen 
vijanden voor de dieren op het eiland. Daardoor kan een niet-inheemse soort zich uitzonderlijk goed 35 
ontwikkelen. Omdat er zoveel van deze dieren komen, heeft dat invloed op de planten en andere dieren 
op het eiland. Zo leefden er vroeger op Sint-Maarten slangen, maar mangoesten – een invasieve soort – 
hebben ervoor gezorgd dat er nu op dat eiland geen slang meer te vinden is. 
 
De Antilliaanse leguaan 
Een diersoort die momenteel last heeft van een invasieve soort is de Antilliaanse leguaan of 40 
Antillenleguaan, die de Latijnse naam Iguana delicatissima heeft. Deze leguaan komt voor op de Kleine  
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Antillen. Hij wordt bedreigd door de Groene leguaan, Iguana iguana, die vanuit Amerika naar de eilanden 
is gekomen. Op Sint-Maarten bijvoorbeeld spoelden enkele Groene leguanen aan tijdens orkaan Luis in 
1995. Binnen twintig jaar is daar toen de Antilliaanse leguaan uitgestorven. 
De Groene leguaan en de Antilliaanse leguaan zijn beide leguanen. Hoe kan het dan toch dat de ene 45 
soort de andere bedreigt? Dat komt vooral doordat de beide soorten met elkaar gaan paren. Daardoor 
ontstaan er hybride leguanen: leguanen die kenmerken hebben van zowel de ene als de andere soort. Er 
komen dan steeds minder ‘echte’ Antilliaanse leguanen. Bovendien leggen vrouwelijke Groene leguanen 
veel meer eieren (9-71) dan de vrouwtjes van Antilliaanse leguanen, die er 4 tot 30 per keer leggen. En 
ook de hybride leguanen kunnen veel meer eieren leggen dan de Antilliaanse leguanen. Er komen dus 50 
alleen maar meer Groene en hybride leguanen. Van de Antilliaanse leguanen zullen er steeds minder 
overblijven. 
Er zijn nog drie eilanden waar de Antilliaanse leguaan te vinden is: Dominica, La Desirade (behorend bij 
Guadeloupe) en Sint-Eustatius. Het voortbestaan van deze leguanensoort hangt er helemaal van af of het 
mogelijk is om deze eilanden vrij te houden van de Groene leguaan. Op Sint-Eustatius is al een aantal 55 
keren een vrouwelijke Groene leguaan gezien. Natuurbeschermingsorganisaties proberen deze leguanen 
te vangen. Ze krijgen dan in overleg met de lokale bestuurders een spuitje van de dierenarts. Zal de 
Antilliaanse leguaan het redden? 
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