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V OORWOORD

fit doktoraalverslag is slechts eon deel van het ovontuur van bijno eon jaar op Curaçao. Hierin

niets over do band met 'jouw leguanon, niets over do woede toen eon van de onderzoeksdleren

onder je ogen van do rots werd geschoton, niets over do hitte tijdens do lange dagon in je kleine

hutje terwijl de leguanen moar logen woar ze lagen en hoe jedan kon genleten van eon warowara

die voorbij kwam scheren. N lets over do schitterende onderwatorwereld, do mensen, do snacks en

do tire—shops. Ook niets over hoe je je als calvinistische mokamba kon opwinden over do toch

benijdenswaardige relaxte levenswijze van do Antillianen.

Zonder do finonciWe steun van hot Groninger Universiteitsfonds en Sticusa en dowelwillendheid

van do stichting Carmabi die onderdak bood was doze doktoraalstudie niet mogelijk geweest en hod

1k noolt mljn vriend Elslo en al bet andere personeel van het Carmabl ontmoet. Verder wIl 1k

Wouter Lichtenbelt, do begeleider op Curaçao nog bedanken voor do uitnodiging om eon zijn

onderzoek mee to werken.

Oroningen, oktober 1989 Jacob Vogel
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I NL{IDING

DII versiag behandelt do temperatuur en do thermoregulatie van do groene leguaan ( /guoiiei'uene

L.) op Curacao en Is onderdeol van eon bredor opgezet onderzoek aan do oecologie van do groene

leguaan. [nergiehuishouding en voedselselektie en de doarbij behorende strategieën zijn do

hoofdthema's in dit onderzoek. Kennis van do in het veld optredende temperaturen is nodig omdat

ze via het metabolisme eon post op do energiebalans vormt. [en temperatuurstijging van tien

graden doet het rustmetabolisme moor dan verdubbelen.

"Temperature regulation is a dynamic process involving behavioral and physiological

adjustments that attempt to achieve body temperatures within a zone in response to actual or

anticipated changes in external and internal heat loads. The zone may depend on the ecological and

physiolagical context." (Huay 1962). Ult do algemene aard van do definitie blijkt dat thermo—

regulatie eon veelomvattende term is. Zo beinvloedt do temperatuur do verteringsefficiëntie

(Harlow eteL 1986) endedoorvoersnelheldvanvoedsel (Waldschmidt etoL 1986). De

sprintsnel held en hot uithoudingsvermogen worden veel minder door do lichaamstemperatuur

bei'nvloed (Bennett 1980).
[en hagedis kan gedragsmatig zijn lichaamstemperatuur beInvloeden, by. door zich op verschil—

lende manieren aan do zon bloot to stellen (Bartholomew 1 966, Muth 1977) of door eon plek te

zoeken met eon geschikt mikroklimaat (Crawford etoi 1983). Bekendheid met hot terrein kan

hierbij eon rol spelen (Chelazzi & CaIzolal 1986).
Fysiologische mogelijkheden om to thermoreguleren (voor overzicht referenties zie

Bartholomew 1982, Firth & Turner 1982, Tracy 1982) zijn o.a. eon variabel hartslagvolume
en/of vasomotorkontrole. Beide kunnen worden gebruikt om minder snel alto koelen. Hysterese

tussen opwarm— en afkoelsnelheid kan verdor door endogene warmteproduktie worden

veroorzaakt (Rismiller & Heldmaier 1985). Kleurverandering, waarmee hot absorptiegebied

voor zonnestraling, en daarmee do hoeveelheld opgevangen energie kan worden versehoven en eon

ongelijke warmteverdeling over hot lichaam is eon andere mogelijkheid. Al doze mechanismen

stellen hot dier in staat do streeftomperatuur afhankelijk van do "context" wearin het dier zich

bevindt, tevariëren. Onder "context" kon hot seizoen (Christian eteL 1983, 1984), do repro—

duktiove cyclus (Firth & Turner 1982), of er wel of niet eon inspanning geleverd (Canon &

Kiuger 1985) is, en of er wel of niet gegeten is (Hammond et all 988) worden verstaan. Zeus

eon direkte kosten—baten overweging (Withers & Campbell 1985) kan aanleiding zijn om hot

'set'punt bij to stellen. Ook extreme klimatologische en weersomstandigheden kunnen aanleiding

zijn om do streeftemperatuur bij to stellen (Grant & Dunham 1988, Porter & Tracy 1983).
Thermoregulatie kost enerzijds tijd en energie en brengt risiko's met zich moe, zools predatie en

intra— en intorspecifieke konkurrentie om geschikte plekken om te zonnen, maar geeft andor—

zijds do mogelijkheid do 'resource' warmte op eon zo ekonomisch mogelijke man ier te benutten.

Dit laatste komt tot uiting in hot t.o.v van homeotherme dieren loge massaspocifieke rust-

metabolisme. Niet alleen 'resource utilization' maar ook kompetitie en 'habitat partitioning'

kunnen met kennis van de enorgiehuishouding en do daormee nauw samenhangende thermo—

regulatieverklaard worden (Gans& Pough 1982a).
Om moor inzicht in do door hot dier gebruikte strategieën te krijgen zijn thermodynamisehe

model len ontwikkeld. Hiermee kunnon do opties, do speelruimte die eon dier ondor verschillende

meteorologischo omstandigheden heeft, wordon benoderd (Bakken & Gates 1975, Bakken etei

1985, Grant & Dunham 1988, Porter & Tracy 1983, Tracy 1982). Aan hot werkelijke gedrog

van eon dier onder de omstandigheden kunnen vervolgons motivoties worden gekoppold die bij



kunnen dragen aan de theorlevorming over gedrag en lichaamstemperatuur.

DII versiog behandelt hot gedrogsrnatlge aspekt ult do definitie van Huey. Het doel van bet onder—

deel thermoregulatie in do studio eon do oecologie van do groene leguaan is inzicht te verkrijgen

in do monier woarop do leguaan thermoreguleert en welke ternperaturen er in do veidsltuatle

optreden in rolatie tot do mogelijkheden die hot dier heeft. Hierbij Is gebruik gemaakt van eon

door onsontwikkeld simulatiemodel dot eon de hand van omgevingsporameters en gedragsgegevens

do 1ichamstemperatuur benadert.
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1 MATER lAM.. EN METHODE

1.1 Iguana iguana op Curacao

Flat verspreidingsgebied van do herbivore, in bomen levencle groene leguaan omvat vole biotopen

in Mexico, Midden—Amerika, Zuid—Amerika tot de Steenbokskeerkring en vole ellanden in hot

Caraibisch gabled (Etheridge 1982, Officina regional de la FA0 1 985). Iguone iquono belt op

Cureçao, in tegenstelbing tot do dieren op hot vasteland van Zuid-Amerika (Rand 1978) voor—

namelijk op rotsen.
Flat elland Curaçao ligt in de tropen op 1 2°ffi, 69°WL en maakt geologisch gezien deel ult van het

Zuldamerikaanse kontinent. Door verschillen in de zeespiegelhoogte en deels ook door tektonische

werkingzijn overal op het elbond kalkterrassen, opgebouwd ult koraalpuin, ontstaan. Veal

leguanen beven op en langs de randen van doze terrassen.

[en voiwassen leguaan heeft eon snout—vent—length (neus—cloaca--lengte, SVL) van rondde 30

cm, en eon staart van ca 65 cm. De maximale SVL bedraagt ca 33 cm, hiermee is do Curacaose

leguaan kielner don de dieren op het vaste land van Zuid—Amerika (Bakhuis 1982). Het gewicht

vorleert van 500 tot 1 300 gram.
Do temperatuur op het elland is overdag gem iddeld 28 C en or waait vrijwel altijd eon

oostelijke wind (flguur 1). Hot verboop van de luchttemperatuur en ingestroalde energie zijn

nouw gekoppeld.

2 3 4 5 6 BeaIorI

liguur I o—d Deverdeling van windrichting en windsnelheden (a), hetdagelijkse verloop van
do windsnelheid (b), do luchttemperatuur (c) en de totale straling (d) op do
luchthaven Hato op Curaçao. De gegevens hebben betrekking op uurlijkse metingen
over dejaren 1964—1980 (aen b), 1962—1980 (c) en 1958—1980 (d). (uitde
Encyclopedie van do NederlandseAntillen, De Palm 1985)
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De norrnale joarlijkse neerslag (1905—1980) is ongeveer 580 mm (figuur 2). Door do hoge

verdarnping en de ongelijke verdeling van do neerslog over het joar, eon piek van oktober tot

jenuarl, is het klimaat semi—aride. Tijdens en no do regentijden is de groel van do vegetatie, die

voornamelijk uit cactussen, struiken en haithoge bomen bestaat uitbundig. In die periode maken

ook do weinige krulden hun levenscyclus door. Tussen do regentijden verliezen veel bomen en

strul ken langzaam hun bled. Het hier geschetste beeld is slechts algemeen. Binnen en tussen

jaron besteat or grote veriatie in zowel hoeveetheid als verdeling van do neerslag (figuur 2).

liguur 2 Do moandelijkse normale neerslag (U) en do maandelijkse neersiag (0) van juli
1987 tot en met juli 1988.

1 .2 De leguonen in bet proefgebied

Het onderzoek vond pleats bij do aan do oostkont van bet elland gelegen Tafelberg, op hot terrein

van do Mijnmaatschappij Curaçao N.Y. Hot studiegebiod, 0.65 ha, wordt aen eon kant begrensd

door eon co, 1 2 meter hoge plateaurand en aen do andere zijde door eon Iandweggetje (zie kaartje

fig 3). Binnen doze grenzen liggen eon tiental in grote en hoogte variërende rotsen. Hot eantal

leguanen in dit gebied bedraagt ongoveer 60.

Elk van do rotsen wordt bezet door eon dominant mannetje, semen met eon of moor volwassen

vrouwtjes en soms enkele subadulte dieren. Do dieren zijn weinig aktief en brengen do dog

voornamelijk door met zonnen op plekken met eon vrij uitzicht. Een of twee meal per dog dalen

do dieren of near do vegetatie tussen do rotsen om to foerageren. Na regenbuien likken do dieren

water van rots en blacleren om in hun waterbehoefte te voorzien, mear bij eanhoudende droogte

zijn ze geheel eangewezen op vocht ult hot voedsel. Afhankelijk van hot seizoen eten do dieren

bloderen, bloemen en bessen von bomen en struiken en bloemknoppen van kektussen.

Do dominante mannetjes zijn erg territoriaal. Indringers worden veak langdurig achtervolgd. Hot

territoriaal gedrog vind zijn hoogtepunt in do paartijd, van meart tot mei. Yoor hot leggen ver—

dwijnen do vrouwtjes voor enkele weken ult bet territorium om eon geschikte legplaats te

zoeken. Nadat do eieren (tot 30 stuks), die in zeif gegraven holen worden gelegd, na Ca. drie
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figuur 3 Situatiekaart van het studieQebied. Links hot gebied rond de Tafelberg met,
gearceerd, het studiegebied. Met stippellijnen en dunne doorgetrokken lijnen zijn
hoogtelij non eangegeven. De dikke lijnen geven wegen ean. In do inzet do ligging van
de Tafel berg op Curaçao. Rechts een detailkaart met daarin do observatiehutten (I),
do grens van hot studiegobied (-•-) en do genummerde rotsen. Rechtsonder stoat eon
doorsnede door hot transekt A door het ea, rots 1 en rots 0 tot aan do weg.

moanden ultgekomen zijn verspreiden do jonge leguarien zich. Do jongen, die in eon periode met

motige regenval voor do regentijd uitkomen, zijn van begin of aan strikt herbivoor. Van do fase

tussen uitkomen en hot tijdstip dat do jonge dieren zich Iangzamerhand op de rotsen vestigon (ze

zijn don ongeveer een jaar oud) is weinig bekend.
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1.3 Proetdier en leefomgeving

Tijdensde veldperiode, van 27 maart tot 11 april is een volwassen mennelijke legueen, "2a6",

(&VL 28cm, steartlengte 64.9 cm, gewicht 695 g) met een temperetuurzender uitgerust. Op de

rots ( 1" in flguur 3) wear het dier zljn territorium had waren in de veldperiode twee
volwassen vrouwtjes, eon wisselend eantal subadulte dieren en soms nog een voiwessen mannetje

aanwezi. De vegetatie rond do Ca. 8 meter hoge rots besteat voornomelij uit tot drie meter hoge

struiken, enkele boomcoctussen en enkele hoger opgeande bomen (Iiguur 4). Op do rots en longs

do minder steile delen van do zijkanten, is do vegetatie niet hoger dan Ca. 3 meter en besteat uit
struiken, boompjes en veel kielne boomkoktussen. Ondanks dat or op do rots ook eetbare vegetetie

stoat word er voornamelijk in do vegetatie tussen do rotsen gefoerageerd.

figuur 4 Schematische weergave van rots I, gezien vanuit het zuidwesten vanef do plateau—
rend. De stippellijn geeft do hoogte van do omringende vegetatie eon. Do figuur
linksboven is eon bovenaanzicht van do rots. Do gestippelde vormen geven bomen,
struiken en koktussen ean.

1 .4 Observaties

De periode wearvan do metingen en observaties die in dit versiag eon do orde komen zijn gedoon

vail in do peertijd van 1988. Van 27 maart tot 11 april waren dogelijks vrijwel do gehele

lichtperiodo (zon op 6:41 ,onder 18:47) tenminsto twee woornemers in bet proefgebied

eanwezig. Do periode wearin olle apparatuur tegelijkertijd werkzaom was loopt globoal van 8:00

tot 17:45. Nal 7:45 kwam rots 1 in do schaduw van do westelijk golegen plateaurond en waren do

dieren veelal niet moor oktief.
Steeds word 2a6, hot gezenderde dier, gevolgd en was 00k do hut bezet wear do meteorologische

woarnomingen werden gedaan. Op vier plekken langs de plateaurand en op een van do rotsen

stonden observatiehutjos (blokjes in figuur 3). Afgezien van een overhangende wand kon hot
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geIele Jfgebied van 2a6, rots 1 en do tussonliggende vegotatie, overzlen worden. Doordotdo

dieren veelal do onbegroeide plekken op de rots benutten om te onnen en bovenin do vegetatie

foerogeren is hot mogelljk do dieren vrijwel kontinu to volgen. Elk von do maximoal drie

woornerners met uitzicht op rots 1 had de beschlkklng over een verrekijker en eon teleskoop

(vergroting 20—40X). Hot dier met do zender werd geprotokolleerd door do woarnemer in het

hutje met hot beste uitzicht op het rotsdeel waarop bet dier zich beyond. Wanneer hot dier uit

zicht dreigde to rakon do wearnomer kon die eon ander hierop via eon walkie talkie attenderen.

Wanneer goon van do woarnemers hot thor kon volgen werd eon observatiehut bezet vanwaaruit

hot dier we] te volgen was.

1.5 Protokollen

leclere vjfde minuut is von het gezenderde dier het volgende vastgelegd:

— bet substreat woarop bet dier zat: Rots, Struik of Cactus.

— of het dier von plek of positie was veranderd, waarbij eon plekverandering eon verploatsing

over een afstand groter dan eon leguanelicheam (ca 30 cm) is en eon positieverandering eon

verpleatsing over kleinero alstand is.

— wat zijn 1 ichaamshouding W8S: plot, plot/op (half opgericht) of op (geheel opgericht, zie

figuur 5 a—c).

— do zon-expositie: Dorsaal (hook tussen do Iengteas van het I ichoam en do zon >45°), Lateroal,

Rostraal of Caudaal (hook lengteas—zon <45°) (ziefiguur 6 a—b) en SuperRostroal (hook

lengtes—zon ± 0').

— hot percentage van lichaam, kop en staart dot door do zon beschenen word: 0, 12, 25, 50,

75 of I 00 waarbij 100 hot maximum is wat bij eon gegeven zon—oxpositie mogelijk is.

— do winclexpositie; wind 0 : goon zichtbare bewoging aen keelplooi of rugkammen, wind t: alleen

hot speciaa] voor dit doeleinde oan do kommen bevestigd touwtje beweegt, wind + : keelplooi

en/of kommen bewegen regelmatig en wind + + : keelplooi en kammen bewegen voortdurend.

figuur 5 o—c Do in bet protokol onderscheiden lichoamshoudingen: plot (o), plot—op (b) en
op (c). In figuur c is do positie van de temperotuurzender ingetekend.
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figuur 6 a—b De in bet protokol onderscheiden zon—exposities: dorsaal (o) en superrostroal,
rostraal, lateraal en caudaal (b).

Wanneer tijdens bet opnemen van bet protokol de zon tijdelijk achter een wolk schuilging is de

expositie toy. do z.on en hot aendeel wat door do zon beschenen word ult do vorige waarnoming

overgenornen. Wanneer hot dier geheel in do schaduw zat is dit als dorsoal aangegeven, waarbij

hot percentage van 1 ichaam, kop en staart op nul gesteld is.

Als eon van do te protokolleren onderdelen niet wearneembaar was is er goon waarde voor dat

betreffencle onderdeel in bet protokol opgenomen.

Do plekken woar bet dier zich op do do rots beyond en do gevolgde looproutes zijn op kaartjes

ingetekend. Do kaartjes zijn gemaakt aan do hand van (lucht) fotos die vanuit verschillende

gezichtspunten von do rots zijn gemoakt.

1.6 Telemetrie

Nadat 2a6 op 25 maart in hot donker op zijn slaapplaats was gevangen is bet temperatuur

gevoelige deel van do zender operatie in do buikhoite aangebracht. Hiortoe was bet dier verdoofd

met ketamine (0.8 mi/kg). De zender (AVM Instrument Company 2.5 x 1.7 x 0.8 cm) met eon

8
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gewlcht van 5 gram is op de staartbasis vastgetaped. Vanaf do staartbasls is do probe van 9 cm

onderhuids doorgevoerd tot aan do buikho]te (zie figuur S c). Na do operotie is do Jeguaon eon dog

op het instituut gehouden voor hot opstarten van do in do veldperiode uitgevoerde meting van do

energiouitgoven volgens do 'double labeled water' metbode. De avond van 26 maart is hot dier

weer op rots 1 teruggezet.

Gedurende do veldperiode is eons per kwartier do temperatuur opgenomen door hot eantal

ontvangen pulsen per 2 minuten te teflon.

Voor en no do veldperiodo is bet aantai pulsen per twee minuten bij versohillende temperaturen

(range van 25 tot 50 oc) in eon waterbad op 0.1 °C nouwkeurig geijkt tegen eon digitale laboro—

toriumthermometer (Amadigit). De punten van do naij king lagen alle minder dan 0.4 °C beneden

dewoarden van do ijking vooraf. Voor do omzetting van pulsen per twee minuten (p) neer do

temperetuur in graden Celelus (T) zijn do meetpunten von zowel do voor— als do nalJking

gebruikt(T = 9.9416 + 0.248 p - 3.798 *104p2, n=17, R=l.0). Ondanksgeringe
verschillen in voor— en naijking zijn in do meetperiode flu en don (voorol no buien) irreële

temperaturen gemeten. Dedagen woarop ditoptradzijn niet in deverdereverwerking

opgenomen. Hot verloop van do gemeten lichaamstemperotuur in relatie tot bet verloop van do

effektieve omgevingstemperatuur (zie volgendo paragraaf) is hot kriterium geweest om vast te

stellen of do gemeten temperaturen irreëel waren (b.v. wanneer de iichaamstemperatuur stijgt

terwiji de effektieve omgevingstemperatuur onder do iichaamstemperatuur dealt).

1 .7 Meteorologische waarnem ingen

Van do orngeving zijn do volgende variabe]en geregistreerd:
— do luchttemperatuur (Tie), met eon In do schoduw en op do wind hengende digitole

thermometer.

— do effektieve omgevingstemperatuur Tes ('standard operative temperature' snsu Bakken of

eli 985). Dit is do temperatuur die eon met leguanehuid bekleed ho] koperen model (mount)

van een leguaen aangeeft. Door do geringe warmtekopaciteit geelt do mount van moment tot

moment eon beeld van hoe do omgeving, thermoctynamisch gezien op eon leguaon inwerkt. Door

do mount voortdurend dorsoal (hot grootste stralingvangende opperviak) op do rots (eon platte

steen van 30x30 cm en Co. cm dik), bij windsterkte t naar do zon te richten kan do

temperatuur van tie mount worden gezien als do voor dot moment onder die omstandigheden

(substroat rots, zon—expositie dorsoal, beschenen opperviok I 00 en wind t ) maximoal

haalbare temperatuur voor eon levende leguaan.

De mount weormee effektieve omgevingstemperatuur is gemeten (Mes)heoft gedurende do

veldperiode steeds op eon vaste plaats op do plateaurand gestaan. Do temperatuur van do mount

is gemeten met eon thermometer woorvan do voeler aan eon gegolfd koperen schot in do mount

was aangebracht.

— do rotstemperatuur, via eon 1 cm onder bet oppervlak van eon steen aangebrachte

tern peratuurzender (Minim i Iter).

Verdor is hot tijdstip van buien genoteerd.
Aile gebruikte (digitale) thermometers en temperatuurzenders zijn in een waterbad geijkt aan

eon Amadigit iaboratoriumthermometer binnen eon range van 25 tot 50°C.
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2 RESULTATEN

2. 1 Slinulotie

Hot is rnce1ijk gebleken hot tern peratuurverloop van eon leguaan te benaderen aan do hand van

protokolgegevens en gelijktijdige metingen van lucht— en effektieve omgevingstemperaturen.

tiitgangspunt hierbij is dot do licheamsternperatuur van eon leguaan (Tb) minimael gelijk eon do
luchtternporatuur (Tie) en maximaal gelijk eon deetiektieve omgevingstemperatuur (Tes) ken

worden. Do simulatie is eon belangrijk hulpmiddel geweest in do interpretatie van bet door bet

gezenderde dier vertoonde gedrag.

In do sirnulatie staat de volgende forrnule centraal Tt=Teq ( ToTeq) ( —t/t) (Bakken & Oates

1975).
Deze forrnule beschrijft bet temperatuurverloop in do tijd (t) van eon voorwerp met tempera—
tuur T dot, doordat bet in een andere omgeving wordt geplaatst, uiteindelijk eon andere even—

wichtstemperatuur, Teq, zal eannemen. t is eon eon do warmtekapaciteit van het voorwerp en

aan de wrmtestroom near de omgeving gerelateerde parameter. Hoe groter t is des to langer

duurt bet voor het voorwerp do evenwichtstemperatuur bereikt. Do wearde van t geeft eon

hoeveel rninuten nodig zijn om 63.2 (1 - 1 /e) van het temperetuurverschil, ToTeq te

overbrugen
Voor de siinulatie is do dog opgedeeld in perioden van vijf minuten. Aangenornen wordt dat Tes,

door do geringe warmtecapaciteit van do mount (t= 11 mm), do evenwichtstemperatuur van dat

moment is. Elke periode van vijlminuten wordt in desimulatiealseen afzonderlijk experiment
beschouwd waorbij do leguaan met temperatuur To in eon omgeving met temperetuur Tes (=Teq)

wordt geplaatst. Do volgens do formule berekende temperatuur op tijdstip t=5 is do T0 tern—

peratuur voor do volgende vhf minuten. Do waerde van 1 wordt gebruikt om voor do warmte—

kapaciteit van een levende leguaan te korrigeren.
Ult experimenten is gebleken dat do waerde van t vooral door do windsnelheid wordt bemnvloed.

Voor elk van do vier in bet protokol onderscheiden windsnelheden geldt eon andere waarde van 1.

Hoe moor wind hoe sneller do evenwichtstemperatuur is bereikt.
Omdat do leguaan wiens temperatuur gesirnuleerd wordt niet, zoals do mount die Tes meet,

voortdurend rostraal geheel in do zon bij wind t op do rots zit, wordt ook hiervoor gekorrigeerd.
Do korrektie is als volgt: Teq4lu+(Tes_Tlu)*K waarbij k do korrektiefaktor is. Van do in hot

protokol ondersoheidon parameters substraet, zon— on windexpositie heeft elk van do mogelijk—

hedon eon eigon korrektiefaktor. Wanneer substraot, zon— en windoxpositie verschillen van

Rots, Dorsoal en wind t zijn do Iaktoren f ongelijk eon 1. Do percentages van resp. licheem, kop

en staart die blijkens het protokol door do zon worden beschenon worden vormenigvuldigd met

hot aandeel wet hot lichaam rosp. kop en staart eon do tern peretuur toevoegen en vervolgens

opgeteld tot f—oppervlak. De verschillende fektoren f, f-substraat, f—zon—expositie, f—wind—

expositie en f—oppervlak, worden met elkaar vermenigvuldigd tot K. De waardon van do

verschillendo korrektiefaktoron en hot aendeel wet kop en staart eon do totale temperatuur

toevoegon ovenals do diverse waardon van t zijn oxperimenteel bepaald (S2. 1.2 resp. S2. 1.1).

De simulatie start met do protokol— en tern peratuurgegevens van 7 uur 's ochterids. Er wordt

aangenomon dat do lichaamstemperatuur en do effoktieve omgevingstemperatuur den geltjk zljn

eon do luchttemperatuur. Ontbrekende waarden van do Iucht— en do effektieve omgevings—

temperaturen, die om hot kwartier zijn gerneten, zijn Iineaire interpolaties van do kwartier—

metingen.



Soms kornt bet voor dat er gegevens in hot protokol missen. De missende gegevens zijn dan alsnog

geschat, waarbij rekening is gehouden met tie laatste waarneming voor en tie eerste waarneming

na tie tijdstippen waarvan goon of slechts gedeeltelijk gegevens in bet protokol vermeld waren.

Dc sirnulatiemethode is voor tilt versiag niet gebruikt om de temperaturen van eon geprotokol—

leerde leguaan to simuleren moor om do speelrulmte to bepalen weorbinnen eon leguaan tijdens

de veldperiode heeft kunnen thermoreguleren.
In do volgende paragrafen worden do experimenten besproken die do initile woarden van tie

diverse parameters in do simulatie hebben opgeleverd.

2.1.1 Thermodynamische eigensclwppen vn do mount

Do hol koperen mount zoals die tijdens hot onderzoek is gebrulkt om do effoktieve omgevings—

temperatuur te meten is eon representatie van eon leguaan voor wat betrelt vorm en grootte en

do therinocf'namische eigenschappon die daarmee samenhangen. [chter niet wat betreft tie

warm tekapaciteit van eon leguaan. Do warmtekapaciteit van eon leguaan is nagebootst door bet

holle model met water to vullen. Van zowel hot loge als hot met water gevulde model is do woorde

van t bepaold door in eon met airconditioning op eon redelijk konstante temperatuur gehouden

kamer do mount op eon plaat van polystyreen 40 cm onder eon floodlight van 200 W to plaatsen.

Wanneer do mount zijn evenwichtstemperatuur had bereikt, (wanneer do temperatuur onige tijd

niet meer dan 0. 1 °C varieerde) kon do waarde van t bepaold worden door in eon tijd—

tern peratuurdiagram tie tijd at to lezen waarbij 63.2 van bet verschil tussen To en Teq is

overbrul,
t wordt niet slechts door do warmtekapaciteit maor ook door do warmtestroom bepaold. Do

warmtestroom zelt wordt zowel door do eigenschappen van do mount als door die van do omgeving

bepaald Dearom IS ook bet effekt van tie wind (konvektie) en hot bestraalde opperviak (straling)
op do woorde van t en op do hoogto van do evenwichtstemperatuur nader bekeken. Hiertoe is eon

met water gevulde mount co 40 cm ondor eon floodlight op eon blok gasbeton in een airconditioned

ruimtegeplaatst. In hot one geval is met eon ventilator eon sterke luchtstroom (÷ +) lateraal op

de mount gericht. In bet andere gevol is do straling van do lamp dusdanig afgedekt dot slechts do

hellt von do mount bestraald word.

Hot effekt van tie huid, eon eigenschap van tie mount, op het netto resultaat van in— en uitstraling

is op analoge wijze onderzocht door do met water gevulde mount zonder en met huid ondor do lamp

teplaatsen.

Do diverse experimenten zijn op verschillende dagen in verschilende ruimten uitgevoerd.
Zowel tie woarden van t als do relatieve hoogte in procenten van do evenwichtswaarde von do loge

mount is in tabel I gegeven. Do relatieve hoogte van do evenwichtstemperatuur boven do

luchttemperatuur (280C) geeft eon hoe hoog Jeq bij eon experiment boven do omgevings—

temporatuur von 28 C ult stijgt in vergelijking met tie loge, met huid boklede mount die tot

470 Cstijgt. In formule: =(Teq28)/(4728) *100.
De waarde vent is veer do niet met water gevulde mount 11.5 minuten, veer do met water

gevulde mount 50.5 minuten. De warmtekapociteit van bet water in do mount moakt dot do mount

or longer over doet om eon gegeven temperatuursverschil to overbruggen. In tegenstelling tot

wet theoretisch verwocht zou worden, namolijk dat do met water gevulde mount ondor gelijke

omstandigheden no verloop van tijd dezelfde evonwichtstomporatuur zou bereiken als do loge

mount, hoolt tie met water gevulde mount slechts 85 van hot temperotuurverschil dot do loge

mount overbrugt. Eon dod von dit verschil ken woorschijnlijk eon verschillen in proof—



thbel I Hot effekt von diverse experlmenten op do relatieve hoogte von Teq () en do sneiheid

woarmee die bereikt wordi ().De nummors verwijzen naar do lijnen die hot
temperotuurverloop in do tljd (minten tot een uur doarna om het uur) weergevon
(zie tekst).

I II I I I III

omstendigheden worden toegeschreven.

Het versehil dat or bestoat tussen eon met water gevulde mount zonder en met huid maakt

duidelijk dot do elgensehappen von do huid een nlet te verwoarlozen foktor vormen. Do kale

koperen mount word minder snel warm en bereikt eon minder huge evenwichtstemperatuur don

do met de huid bekiede mount. De huid obsorbeert moor stroling en verandert hot spektrum eon

golflengten von do straling zodanig dot or in vergelij king met koper moor energie word inge—

stroold dan uitgestroald.

De wind heeft zowel eon groot effekt op do hoogte van do evenwichtstemperotuur als op do woarde

von t . Hieruit blijkt dot 1 niet alleen beschreven wordt door do (konstonte) warmtekopocltelt

c'an do mount moor ook door do wcrmtestroom die duidelijk door omgevingfaktoren wordt

beInvloed.

Bij eon halve bestraling is do woarde van t vrijwel gelijk eon die von eon geheel beschenen, met

water gevulde mount terwiji Teq evenols hot bestroalde opperviak, ongeveer do heift bedroagt.

Samenvattend kan worden gesteld dat do woarde van L en Teq in hoge mate door do wind bepoald

worden en dat bij eon gegeven windsterkte do evenwichtstemperotuur proportioneel met hot
bestraalde opperviak blijkt te voriëren, zonder dat do waorde vonl verandert.

2. 1.2 Eigenschoppen van de mount onder veldomstandigheden

Ult do vorige paragraaf is gebleken dat zowel eigenschappen van do mount als omgevinglaktoren

do hoogte van do evenwichtstemperatuur beInvloeden. Om no te goon welke invloed do in hot

protokol onderscheiden parameters op Teq hebben, zijn in hot veld eon aantal experimenten

uitgevoerd. Hiertoe is naast do mount waarmee do effektieve omgevingstemperatuur word
gemeten (Mes) eon tweede, evenoens niet met water gevulde mount geplaatst, die steeds op éón

punt vorschilde met do expositie van Mes die op do rots, dorsoal in do zon met lichoam, kop en

staart geheel beschenen biJ wind t, (R D 1 00 1 00 1 00 t) stond opgesteld. Zo is de
experimenteermount (Mex) in plaats van dorsool enkele uren lateraal ten opzichto van do zon

geplaatst. Op doze manier zijn ouk do andere in het protokol onderscheiden mogelijkheden getest.

Om hot efIekt van do vegetatie als substroot to bepalen is do mount op eon tak gebonden. ehalve
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de experimenten blj verschillende wlndklassen zljn do diverse anclere experimenten binnen 0.5

meter van do vaste plek VOn Mes uitgevoerd. 00k zlJn sommlge parameters In kombinatie getest.

Elke kwartiermeting is als onofhenkelljk experiment gezlen. Per kwartier is het verschll tussen

do temperatuur Van Mç (Jex) en J1 als percentage van Net verschil tussen Tes en Ij

uitgedr'ikt: ( TexTiu)/(TesTiu) * 100.
Schomrnelingen in Tes, door verschillen in stralings— en windintensiteit (binnen kiasso t),

worden ook door Mex waargenornen zodat hot berekend percentage alleen toogeschreven kan

wordenoan verschillen in exposltie.
Door tijdens eon experiment do kop resp. do steart to beschaduwen door or op ca. 30 cm hoogte

een strook karton voor te plaatsen is hot eandeel van kop resp. staart in do totale tern peratuur

bepoald.

In tabel 2 zijn do resultaten van do beschreven experimenten semengevat.

tabel 2 Het gem iddelde effekt van do in hot protokol onderscheiden parameters in .
Achtereenvolgens zijn genoemd : substraat (su): R=rots, V=vagetatie; zon—expositie
(ox): D=dorsaal, L=lateraa], R=rostraal en SR=superrostraal; hot aandeel van resp.
lichoam (ii), kop (ko) en staart (st) wat besohenen wordt: 100=geheel, 50= half en
0=niet; do windexpositie(wi) : 0=geen wind, t=weinig wind, + =matige wind en
+ + =sterke wind (zie ook S 1.5 Protokollen). De eerste regel geeft do standaard
ornstandigheden (= 1 00).
Verder is destandoardfout (), bet gemiddeldeen destandaardfout (in 'C) van hot
verschil tussen Jj en Tes en het aantal woarnemingen (n) gegeven.

su ex H ko st t O

R D 100 100 100 t 100 -
R L 100 100 100 t 79 ± 1.3 9.6 ± 0.6 40

R SR 1 00 1 00 1 00 t 54 ± 1 .8 9.5 ± 0.4 38

R D 100 0 100 t 84 ± 0.7 9.1 ± 0.2 35

R 0 100 100 0 t 84 ± 0.7 10.3 ± 0.7 14

R 0 50 100 100 1 76 ± 1.2 9.6 ± 0.5 34

R 0 100 . 100 100 0 124 ± 8.5 8 ± 0.4 16

R 0 100 100 100 + 79 ± 4.5 7.1 ± 0.7 24
S D 100 100 100 t 87 ± 1.1 10.3 ± 0.7 29
S L 100 100 1 00 t 83 ± 0.9 6.5 ± 0.4 40

S SR 100 100 100 1 48 ± 1.5 7.9 ± 0.8 7

5 0 1 00 0 100 t 84 ± 0.8 9.2 ± 0.5 37

S R 1 00 1 00 1 00 + 77 ± 2.2 5.6 ± 0.4 41

Gegeven bet eerder beschreven proportionele verband tussen beschenen opperviak en Teq Zjfl dO

percentages voor lateroal en superrostraal eon afspiegeling van bet relatief beschenen opper—

viak. Wanneer eon leguaan lateraal t.o.v. do zon zit dan wordt gomiddeld ca. 80 % van hot Upper—

vlak boschenen in vergelij king met do dorsale toestand. Ook do percentages van kop resp. stoart

kunnen zo geInterpreteord worden. Zo zou hot lichaam dus 68 van hot totalo opporvlak

boslaan 1 00 minus twee moal 1 6 procent voor kop en staart. Eon schatting voor Teq bij eon half

beschenon lichaam zou derhalve 66 (=0.5*68 + 2*16) zijn. Dit is echtor 10 lager dan do

76 die er tijdens hot experiment gevonden is.
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IJ wind 0 Is hot percentage 124 %, zodat do mount onder die omstandigheden warmer wordt dan
do Mes. Bij wind + is hot effektleve opperviak 79 van dat onder standaardomstandigtieden. Dit

is nog aanzienlijk meer dan wat in de proof met do ventilator in do vorige paragraaf liet zion.
Doar WOS Teq slechts 23 % van do maximaal hoalbare temperatuur.

Hot effektieve oppervlak wordt in do vegetatie met 13 verminderd, waarschijnlijk als gevolg

van eon grotere konvektie en bet ontbreken van do door do rots teruggekaatste straling.

Do spreiding in do metingen die betrekking hebben op versohillende windklassen is vole malen

groter dan wat do andere experimenten laten zion. Wellicht is dit eon gevoig van hot felt dat voor
deze experimenten do mount niet vlak naost Mes stond.

Do geringe spreiding in do percentages die do overige experimenton te zien geven geeft aan dat hot

proportionele verband tussen opperviek en evenwichtstomperatuur fiat &leen geldt bij eon vast
verschil tussen Tes en Ti zoals bij do in do vorige paragraaf beschreven proeven, maar ook

wanneer dat verschil in do tijd varleert. Per experiment varieert dit verschil aanzienhijk,

getuige do standaardaIwij king in °C per experiment. Dit gegeven ligt ten grondsieg aen do

aanname die bij do simulatie wordt gemaakt, ni. dat bet percentage, do faktor k, onafhankelijk is
van bet verschil tussen Tes en T.

Do tot nu toe beschreven effekten waarbij siechts één faktor afwijkt van do standaardtoestand

worden in do simulatie gebruikt om do in do protokolien voorkomende, gekombineerdo

afwijkingen van do standaardtoestand to berekenen. Zo zou in hot geval van eon lateraai beschenen

mount in do vegetatie bet produkt van bet offekt van lateraal en vegetatie, 68 (0.79*0.87)

worden verwacht. In drie van do vier onderzochte gevalien (do laatste vier regeis ult tabel 2) is

bet berekende effekt eon onderschatting van Ca. 1 0 % van hetgeen tijdens bet experiment is

gevonden. Deze afwij king wordt terwille van do gewenste eenvoud bij do simulatie niet

meegenomen. Hetzelfde geldt voor do eerder genoemde afwij king die or bij do berekening van bet

toteal zonbeschenen opperviak ontstaat.

2.1.3 klking

Eon van do aennames bij do simulatie is dat do opeenvoigende metingon van do effektieve mount—

temperatuur onathanklijk van eikaar zijn. Daarom is voor eon loge mount met eon laget gekozen

om do etfektieve mounttemperatuur te moten. Eon met water gevuide mount zou door zIJn grotere

wearde van t, en daardoor tragere reaktie op hot dynemische stralingseanbod, eon te grote portie

'verleden met zich mee dragon en eon verlios aan informatie omtrent de cfynemiek opieveren. Do

temperatuurkrommes I en 2 uit de figuur bij tabel 1 van do loge resp. met water gevuide mount

iliustreren dit. In de eersle vhf minuten heeft do loge mount reeds 35 van hot to overbruggen

verschil afgeiegd tegen 9 van do met water gevuide mount.

Om na te gaan of do kwartiermetingen van Tes eon goode ieidraad waren om do simulatle op to

baseren is in bet void naast 1es eon met water gevuide mount op goiijke wijze opgesteld met do

bedoeling do temperatuur van do voile mount te berekenen uit de gegevons van Ti en T05. 8eide

mounts stondon op do rots, voiledig dorsani beschenen bij wind t opgesteid en do korrektiefaktor

kin de simulatie is derhalve geiijk nan 1. Bij do start van bet experiment was do ternperatuur
van beide mounts geiijk. Teq is per 5 minuton berekend zoais dat in paragraaf 2.1 boschreven is.

Om die waarde van t to vinden die do beste schatting van do tern poratuur van do met water

gevuide mount gal, is 1 gevarleerd tot bet gemiddeide verschil tussen do gesirnuieerde en do

gemeten wanrde per kwartier tot nul gereduceerd was.
Do waarde voor t van 27 miriuten bieek do beste te zijn om nan do hand van do lucht— en
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effektieve omgevingstemperaturen de temperatuur von eon met water gevu Ide mount to

simuleren. De standaardafwij king van het verschil tussen geslmuleerde en gemeten weardon

bedroeg 0.56 °C , de maximale afwijking 1.6 aC (n= 40 kwartiermetingen). In figuur 7 is het

verloop do gometen en gesimuleerde temperaturen in beeld gebrocht.

figuur 1 Het verloop van do gemeten (—) en gesimuleerde temperaturen (----), T (—) en
T (—). Data van 1 1 moart 1 988.

Doze simulatie geeft aan dot het mogelijk is eon met water gevulde mount to simuleren. De

f'namiek in bet verloop Vfl Tes wordt door do met water gevulde mount uitgedempt. .Juist

tijdens eon fase met veel dynamiek, globoal na 13:00, treden do grootste verschlllen tussen

gemeten en gesimuleerde temperaturen op.

Omdat hot simulatiemodel eon vereenvoudiging van do komplexe thermodynamische werkelijk—

held is, zijn do gebruikte korrektiefektoren voor substraat, zon—expositie, windexpositie en
fopperviok en do woarden van t voor do diverse windklossen dusdonig bijgesteld dot ze voor drie

testdagen do gem iddeld beste benadering van do Hehaamstemperatuur von bet gezenderde dier

gaven. Do overige twee dogen zijn als onaIhankelijko kontrole gebruikt.
Omdat do wind zowel do waarde van t als do waarde van do korrektiefaktor k beInvloedt, is eon

dog waarbij veel wind + (28 moart) in het protokol voorkomt en eon dog met veel wind + + (6
april) gekozen. Verder is eon dog met veel dynamiek in Tes ols testdag gebruikt (31 maart).

Een bijstelling von eon korrektiefaktor is gemoakt door te kijken waar do berekende woordo en

do gemeten woarde stork van elkoar aiweken. Yervolgons is in bet protokol gekeken welke von do

betrokkon korrektiefaktoren afweken von do standoardinstefling 1. Na een eventuele aanpossing

is do simulatie opnieuw uitgovoerd en is hot effekt van die aonpassing bekeken. Ook hier is

gekeken noar hot gem iddelde vorsohil tussen gesimuleerde en gemeten temperoturen. Gestreefd is

noar eon kompromis waarbij do gemiddelde ofwijking in do periode tussen 8:00 en 1 7:45 niet

groter was dan 0.5 °C en do standaardafwij king van do verschiflen minimoal was.

In tabel 3 worden do uit do vorige twee paregrofen verzamelde initiële woarden en do voor do

simulatie aangeposte woarden voor do diverse faktoren noast elkoar gezet.

De aanpassingen die gemaakt zijn om tot eon gemiddeld beter resultoat van do simulotie to komen

zijn niet ingrijpend, Hot aandeel van hot Iichaam, evenals do laterale en superrostrale zon—

expositie zijn enigszins opgewaardeerd. Alleen do hoogte van do do korrektiefaktor voor wind + +
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label 3 De inIti1e en aangepeste wearden van do verschlllende orrektiefaktoren.

om3chrijvung unitieel oangepa3t

eondeel vn 1ichm 68 80
kop 16 10

steert 16 10

substrat rots 100 100
vegetetie 85 85

zon—expositie dorsaol 1 00 1 00

1ter& 79 85
rostreal 70
superrostre& 54 55

iindexpositie 0 124 124
t 100 100
+ 79 74
++ 23 62

miii
'tbijwund 0 50 30

t 27 30
+ 20
++ 10 10

is fors omhooggegaan, hetgeen samenhangt met bet inschatten van do windsnelheid die door eon

ventilator wordt geproduceerd en hetgeen in het veld als wind + + wordt genoteerd. Hetzellde geat

waerschijnlijk opvoor do wearde vent bij wind 0. DewindsnelheidO istijdensdeveldsituatie

anders ingeschat dan bij do proof die binnenskamers is uitgevoerd.

In tabel '4 en in flguur 6 worden do resultaten van desimulatiegegeven. Hoewel degemiddelde

verschillen tussen gesimuleerde en gemeten lichaamstemperaturen beperkt zijn tot 0.5 °C is do

standaardafwijking van bet verschil nog altijd 1.3 °C. Op sommige punten kan hot versohil

oplopen tot mear heIst 4. 1 °C. Dit is groot, wanneer bedacht wordt dot bet variabele dee] van do

1 ichaamstemperatuur ti) dens do simuleerdegen (tevens van do gehele veldperiode) maximoal Ca.

21 °C bedraagt. Dit is 1 24 van bet verschil tussen Ilu en Tes dat op 31 maart om 1 3:00 bet

grrootst was ni. 16.8 °C (1 6.8°C* I 24= 20.8°C).

label 4 Hot gemiddelde verschil, do standaardfout van hot verschil en do grootste ondor-
(mm) en overschotting (max) tusson gemeten en gesimuleerde temperaturen.
Gegevens venal 8:00 tot hot in do tabel eangegeven emndtijdstip.

datum of/ijkung (°C) renqe ii eunde

25 meert 0.4 ± 0 21 1 .4 3.2 40 1 7:45

29 meert - 0.2 ± 0.24 -2 5 4.1 35 1 6:30

30 moon - 0.5 ± 0.1 9 - 3.4 I .9 34 16:1 5

31 moon -0 1 ± 0.24 -2.8 2.2 34 16:15

6opril -0.5 ± 0.19 -3.9 2.0 40 17:45
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Uit do flguren die van do simuletlos zijn gemeakt (figuur 8) komt near voron dat de grote
afwijkingen juist dear tot stand komen wear do verschilien tussen Tes Ofl T, het grootst zijn.

Doordet do Iaktor k met dit verschil wordt vermenigvuldi11 werkt eon goringo afwij king van do

juiste waardo bier extra stork door. Ook kunnen do of Tekten die samenhangen met do berekening

van do korrektiefaktor k ult do diverse samensteilende parameters, zoals die in do vorige pare—

greafzijn beschreven, do julstheld van desimulatie beinvloeden. Verder moot bedacht worden dot

do simulatie berust op slechts enkele diskrete wearden zoals die in bet protokol verrneld steen,

terwijl met name do wind en bet zonbesehenen opperviak eon kontinu verloop hebben. Hierbij

speelt ook do wearnemer eon belangrijke rol. Hoewel do gem iddelde insehatting met betrekking

tot zon en wind van eon wearnemer redelijk juist zal zijn, kan een aIzonderlijke wearneming

afwij ken van do beste schatting. Hot is juist do moeiiijk in to schatten windsterkte die eon grote

invloed op zowel do reletiove hoogte van Ieq als op t heeft.

Hoowel do simulatie niet geschikt iijkt om do temperatuur van een specifiek tijdstip voldoende

betrouwboor to berekenen ken do methode woardevolie gegevens over gem iddelde dog—

temperaturen opleveren. Do methode wordt voor dit versiog verder eileen gebruikt om na to gean

welke temperaturen do ]eguaan hod kunnen bereiken bij verschiliende windsneiheden.

2.2 Lichaamstemperatuur en gedrag

2.2.1 Geprefereerde lichaamstemperatuur en tolerontiegrenzen

Om eon indruk to krijgen welke temperaturen eon in hot wild levende leguaan realiseert is in

tabel 5 een overzicht gegeven van do tempereturen zoals die tij dens zeven degen zijn gemeten.

Neast do lichoamstemperetuur van 2a6 zijn twee temperoturen vermeld die do klimatologische

omstandigheden beschrij von. Do luchttemperatuur geeft do ondergrens en do effektleve

omgevingstemperatuur (Tes) geeft do bovengrens van do tempereturen weortussen do leguaan

giobeal ken thermoreguleren. Ti en T85 geven slechts momentopnemes. Doarom zijn 00k

gesimuleerde temporaturen gegeven. Deze zijn van 'leguanen' die de gehele dog dorsoal op do rots

en geheel door do zon hebben gezeten en wearvan eileen do windklasse wearbij ze zaten

verschildo. Dit zijn temperaturen die met hot simulotiemodol zijn berekend door voor wind 0

label 5 Gemiddelde, standeerdafwij king, minimum en maximum van do temperotuur van
2a6, Tie, Tes en do gesimuleerde temperaturen die do leguean bij diverse
windklassen (0,t,÷ en ++)had kunnen bereiken (TO, Tt, 1÷ en T++). Degegevens
hebbon betrekking op alle beschikbaro data ult do periode tussen 8:00 en 17:45 (data
27-31 maarten 6april).

tempertuur (°C) range

2a6 33.4 ± 3.04 26.0- 40.4 235
Ti 28.7 ± 0.89 26.4- 31.0 223

Tes 37.4 ± 3.95 26.3 - 46.6 221

1 0 39.3 ± 4.50 27.6 - 48.9 219
T I 37.2 ± 3.75 27.4- 45.2 219
I + 35.1 ± 2.95 27.4- 41.7 219
T + + 34.1 ± 2.60 27.5- 40.3 219
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do korrektiefaktor 124% en voor t 30 minuten te nemen (TO), voor wind t 100% resp. 30 mm

(Tt), voor wind + 74% en 10 ruin (J+), en voor wind ++ 62% en eon t van 10 mm (Ti-i-).

Do luehttemperatuur varieert tussen 26.4 °C en 31.0 °C. Do loge temperaturen worden

voornarnelijk in do ochtend en tijdens buien gemeten. Van 23 metingen die tussen 7:00 en 7:30

zijn gedoan was do gemiddelde temperatuur 26.4 °C (s.d. 0.4 oc) s Avonds tusseri 21:00 en

22:30 was het gemiddelde van S ovonden 26.7 °C (s.d. 0.4 0C). Al met & volgde do lucht—

ternporatuur hot patroon zoals dot in flguur ic is gegovon voor hot gehelo ollond: s nechts tussen

do 26 en 27 °C, met tegen zonsopkomst do leogste tern poraturen en overdag oplopend tot 31 °C.

De effektieve omgevingstemperatuur ken van de luchttemperetuur van ca 26 graden oplopen tot

46.6 graden bij eon sterke zonnestroling.

Do gerniddelde lichaamstemperatuur van 2a6 , 33.4 °C, ligt enkele groden boven do lucht—

teinperatuur. De laagste temperatuur van 26.0 °C word gemeten In eon perlode met buien op 3 1

mrt. Do hoogst gemeten lichaamstemperatuur 40.4 groden Ceiclus is gemeten tijderis eon piek in

do effektieve omgevingstemperotuur op 27 moart.

Do vroegste metingen s ochtends van do lichaamstemperatuur van vier dagen liggen van 0.80

boven tot 0.6 °C beneden do luchtternperatuur van dat moment. Dit wijst erop dot do lichaams—

temperatuur s ochtonds en naar verwachting ook s nachts vrijwel gelijk is aen do lucht—
ternperatuur. Do vier metingen zijn van 7:1 S en 7:30, drie kwartier na zonsopkomst, en Mes IS

dan nog niot in bodrijf zodat do straling die hot dior tot don toe hoeft kunnon opvangon niet is

vastgelegd. ij do oerste meting om 7:30 van 6 april is do temperatuur van do loguean 29.4 °C,

2.5°C boven do omgevingstemperatuur zodet het dier toen a] enigszins opgewarmd was.

Do gorniddelde temperaturon die do loguean bij verschillende windklessen hod kunnen krijgen

wannoer hij do gehole dog op do rots in do ion iou hebbon gozoten, liggen allo bovon do gemiddolde

tern poretuur van hot gezondorde dior. Zo komt do licheamstemporotuur van do loguoan slechts

eenmeal boven 40°C, torwijl die, als do leguaan uit do wind In do zon had gelogon, 83 keer boven

40°C iou zijn uitgestogon. Lijn ternporatuur iou daarbij rnaxima& 46.9 °C zijn geworden.

(lichaomstomporatuur � 40°Cbij wiridt: 75 keer, bij wind + 10 keer en bij wind ++ 1 keer).
Temperaturon van boven 40°C wordon blijkbaar gemedon. Figuur 9 geeft eon gedetail]oerdor

inzicht in zowol hot verloop als do verdeling van do lichaarnstemperaturen over do verschillendo

degen.

Do verdelingen von do gerealiseerde tomperaturen ligt over do gohole linie lager don do potentioel

ha&bare temperoturen. Tempereturen von rond do 39°C kornen uitsluitend &s piokon in hot

torn peratuurvorloop voor. Hot eandeel van do tijd dot boven do 36°C wordt doorgebrocht is op

dagen dot do maximale torn poratuur boven de 40°C komt iots grotor don op dagen waarop do

maximalo ternporatuur minder in do hoogste kiassen skoort, zoals op 6 april. Die dog komt ook

Tes, in tegenstelling tot do andore dagen, den ook niet boven do 40°C. Opvallend is echter dot

ondanks hot verschil in aenbod de leguaon iedere dog do meest voorkomende tern peratuur in hot

temperatuurtrajekt van 34 tot 36°C ligt. Dit is eon indikatie dat hot dier eon voorkeur heeft

voor doze tern peraturon. Hot ver loop van do lichaarnsternporatuur over do dog loot zion dot doze 's

ochtends Tes volgen tot eon tern peratuur van ca 36°C wet zeus op warmo dagen tot ca. 9 uur

duurt. Dan buigt do lichaamsternporatuur af, terwijl Tes blijft stijgen. DII geeft aen dot hot dier

aktiof eon bepa&de tomperatuur nastreelt. Dat dit niet altijd oven strikt gebeurt, wordt

duidelijk wanneer do schommelingen rond do voorkeurstemporatuur van ca 35°C worden

beschouwd. Op minder warme dagen, zoals 30 maart en 6 april, is do ofwijking rond do

voorkourstemperatuur goring. Op do warmere dagen is do spreiding groter.
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figuur 9 links : Yerloop van do Hchaomstomperatuur (—), T (—) en Tes (—) in do tijd.

rechts: frekwentieverdellngen van gemeten (0) en potentleel healbare tempera—
turen (I)(geslmuleerd: t=30, k=124) in uren per dag. Data van 28-30 maart

en 6 april, van 8:00—17:45 bij één meetpunt per kwartier, 27 maart van 8:30-

17:45 en 31 maart 8:00— 16:15. 1okjes ( m) boven do tijdas geven aan dat bet

regent (R) en of bet dier fourageert (F).
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De minimum lichaamstemperatuur die het dier overdag nog tolereert ligt mogeiijk rand 30°C.

Tweemaal, 29 meart am 11: 1 5 en 31 meart am 10:30 komt het dier volgens hot protokol,

passief in do schaduw. Do temperatuur woarbij hot dier do plek verlaet en do zon weer opzoekt is

op 29 mnaart 30.2°C en op 31 maart 31.3°C. Beide keren is do lichaamstemperatuur flog

ongeveer 1.5 °C hoger dan do luchttemperatuur.
Do frekwentieverdeling van do verzamelde data van 28—30 maart en 6 april (figuur 10) geeft

nag eons eon dat ondanks verschilleA tussen dagen hot algemene beeld golijk is; eon frekwentie—

piek rand do 35 °C.

40

30

:.iFF FThHnn
26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 °C

tiguur 10 Frokwentieverdelingvandegemeten (I, n=238, 27—31 moarten 6april)en
maximoal mogelijkelichaamstemporatuur (0 ,gesimuleerd:T=30, k124%
n= 194, 28—31 maart en 6 april) in van hot aantal waarnemingen.

Al de tijd dat do maximale haalbaro temperatuur boven do 36 °C uitkomt had do leguaan in hot

geprefereerde temperatuurtrajokt kunnen doorbrengen. Naarmate do maximalo temperatuur

hager ligt had hot dier zich moor eon do wind kunnon blootstellen. Dot do verdeling goon hoger

piek rand do 35 °C heeft is deels te wijten eon do breedte van hot tolerantiegebied, wat globaal

tussen 30 en 40 °C ligt, en deels doordat hot onige malen voorkomt dat hot dier bat in do middog

do oanwezige zonnestraling vrijwel onbonut laM zodot do lichaamstemperatuur naar do lucht—

temperotuur doalt. Op 27, 28, 29 on 31 maart daalt do Iichaamstemperatuur a] no vior uur s

middags beneden do 34°C on blijft dan, afgezien van do 27e bog. Dater dan web degelijk

moge]ijkheden zijn am warmer to warden kan ofgelezen warden aan do effektieve

omgevingstemperaturen. Hierbij moot echter opgemerkt warden dat behalve do 27e or in die

periode gefoorageerd werd.

2.2.2 Uchaomstemperiiluur tijdens het loerageren

Do vegetatie wordt door do leguanen benut abs voedseibron en incidenteel abs overnachtingspleots.

Omdat bet foerageren abs meest oktieve bezigheid van eon beguaan gekenmerkt kan worden zijn do

temperaturen die voor, tijdens en no eon foerogeerbout zijn gemeten nader bekeken (tabel 6).

Voedsebopname is hierbij als kriterium gehanteerd. Alle gevallen waorbij bet dier in doze void—

periode foerageerde hebben betrekking op voedselvergaring in do vegetatie beneden tussen do

rotsen. Hot begin en einde van de foerageerbout zijn gedefinieerd door do tijdstippen waarop bet
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dier tie rots verliet en in tie vegetatie stapte en hot moment waarop do rots word opgegaan. Op 6

en 8 april heeft het dier In do vegetatle beneden tie rots overnacht. Hierbij is hot tijdstip van tie

laatste verplaatsing als eindtijd voor do foerogeerbout genomen.

label 6 Overzicht van do voor, tijdens en na eon foerogoerbout gemeten lichaams—
tern peraturen in °C. Achtereenvolgens wordt tie laatste op tie rots gemeten tempera—
tuur (Try), do eorste in tie vegetatlo gemeten temperatuur (TVy), do laatste in tie
vegetatie gemeten ternperatuur (Tvn), tie eersto op do rots gerneten ternperatuur na
do foerageerbout (Tm) en do gerniddelde temperatuur (Tv) in do vegetatie gegeven
met het aantal meetpunten.

datum tljd Tr IVy Tv1 Tr Tv n

(°C)

27 maert 9:02 - 9:37 34.5 33.4 33.3 33.3 33.4 2

26 .maert 16:26 - 5:13 31.6 30.6 28.6 28.6 29.4 4

29 moart 15:49 - 4:27 38.6 37.5 35.6 34.5 36.6 2

30 maart 1 5:51 - 1 7:45 34.7 31 .6 30.1 29.4 30.6 5

31 meert
1 april 10:57 - 12:10
2 april
3 april 8:48 - 1 0:43
4 april 12:40 — 1 4:1 0

5 april
6 april 1 4:40 - 1 5:58 34.1 33.4 33.3 32.8 32.9 5

7 april 9:33 - 10:49
8 april 13:40 - 1 4:35
9 april <9:30 - 1 0:05

10 april 14:56 - 1 5:06
11 april 10:24 - 11:14

De voor hot foerageren op do rots gemeten llchaamstemperaturen liggen verspreid tussen tie

tolerantiegrenzen. Do verdeling ervan is eon ofspiegeling van do frekwentieverdeling uit tie

vorige paragraaf. Ult do aanvangstijden van hot foerageren blijt dat dit over do hele dag

verspreid voorkornt. Hieruit blijkt dat voor het foerageren goon andere kriteria golden dan voor

do rest van do dog en dot goen sprake is van eon speciale rninimumternperotuur wooronder hot

dier zich niet in do vegetatie waagt, of hot zou do onderste tolerantiegrons van 30°C moeten ijn.

n alle gevallen ligt do temperatuur eon hot einde van do foerageerbout lager dan bij eanvang. Dit

is enerzijds eon gevoig van hot felt dat do afkooling in do vogotatie hoger is dan op do rots (tabel

2). Anderzijds kornt till doordat hot beschenon oppervlak en do wind voriëren met do hoogte in do

vegetatie. Hot dior anticipoert blljkbaar niet met hot gegeven dot hot alkoelt in do vegetatie. Zelfs

hot gedeeltelijk of geheel in tie schaduw liggen van hot foerageergebiod weerhoudt hot dior niet

van foerogeren. Want noorrnato do zon 's middogs lager kornt to stoan verdwijnt eon steeds groter

deel van do vegetatie tussen tie rots 1 en hot westelijk gelegen plateau in do schoduw te liggen.

Zowel op 28 als 30 rnaart goat hot dier Ioerogeren in eon reeds geheel boschaduwde vegetatie.

Hierdoor dalen do lichaarnstemperaturen in do vegetotie tot 28.8°C op 28 meart en tot 30. 1°C op
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30 moart (zie ook figuur 9). In geen van de gavel len woarblj hot dier In do namiddag foerageert

zoekt het no do foeregeerbout de zon weer op om op te wormen.

2.2.3 Cedrag en Iichoumstemperatuur in theorie

In S 2.2.1 kwem near voren dot do gezenderde leguaan overdag eon voorkeur lijkt te hebben voor

eon lichoamstemperotuur van tussen 34 en 36°C en tempereturen boven 40°C vermljdt. In doze

en do volgende porogroaf worden do mogelijkheden die eon leguoon ter beschikking steon om do

1 ichoamstem perotuur via thermoregulerend gedreg te bemnvloeden besproken.

Ult tebel 3 volt of te lezen dot het effekt van zon—expositie ken variëren van 55 tot 1 00. Door

op flexibele wijze do zon—expositie eon to passen eon de steeds wisselende omgevingsfaktoren zou

hot dier in stoat moeten zijn zijn lichaamstemperetuur op eon redelijk konstant poll te

hondheven zonder van plek te veronderen. [en ondere monier om het zonbeschenen opperviak te

variëren is door to shuttelen tussen eon bescheduwde en eon niet bescheduwdo plek, of door zich

slechts gedeeltelijk door do zon to laten beschijnen. In tegenstelling met do mogelijkheid die het

dier heeft om do zon—expositie te veriëren, zal hot hiertoe eon kortere of longer ofstand moeten

lopen.

Hot effekt von windexpositie ken von 45 tot 124 uiteenlopon, on op eon plek wear hot dier eon

org hoge windsnolheden wordt blootgesteld kon hot percentage weilicht nag lager don 45 liggen.

Door do overwegend oostelijke wind is het voorkomen van eon bepoalde windklosse veolal pleats—

gebonden. Dit houdt in dot het dier von plek moot verenderen WI] hot do windexpositie gebruiken

om do lichoamstemperotuur to beInvioeden.

Uit tebol 3 blijkt eveneens dot door in do vegetatie, eon struikje of cactus to goon zitten, er

invloed ken worden uitgeoefend op do licheamstemperetuur.

Er was nog eon fektor in hot gedregsprotoko] opgenomon wearvon verwecht werd dot hot eon

effekt hod op de lichoamstemperetuur, nl. do lichoamshouding. Door zich tegen do rots te drukken

zou or, afhonkel ij k van hot wermteverschi 1 tusson rots en 1 ichaem, wermte eon do rots ont—

trokken of ofgestaan kunnen worden. Temperotuurmotingen eon de rots laten zion dot do tern—

perotuur dicht onder hot rotsoppervlek op kunnen lopen tot 45 °C (zie bij loge 1). Dit geeft eon

dot do rots inderdeed eon potentiële warmtobron is. Om na to goon of do legueen daedwerkelijk

gebruik rnoakt von do moge]ijkheid die do rotstemperetuur biedt om op to wormen, is hot

noodzokelijk do exokte temperetuur van hot stukje rots to konnon weorop do leguoon ligt. Kleur

en struktuur von hot opperv]ek, evenols do wind on do invelshoek von do streling, en voorel do

duur dot hot eon de zonnestroling is blootgosteld maken dot do temperotuur von do rots von plek

tot plek verschilt. Het grote eantel voriobolen meekt hot onmogelijk do rotstomperetuur

adekwoat te schotten en doormee do richting von do wormtestroom to bepolon om zodoonde te

bepolen of hot dier door zich tegen do rots to drukkon trocht wermte to winnon of juist to

verliezen.
Eon endero mogelijkheid om door do lichaamshouding lots eon do temperotuur to doen houdt

verbond met hot felt dot eon hager opgericht dier meer wind zou kunnen vongen. Ult eon

toots, uitgevoord op gegevens over windklosse en lichoamshouding, kwom near voren dot die twos

fektoren inderdoed niet onofhonkelijk zijn (df=6, p=0.0003). Uit tebel 7 blijkt dot do
kombinotie lichaamshouding plot' on windklasse 0 vakor voorkomen dan op grond van do

afzonderlijke frekwentios (Wind) mocht worden verwocht. Hetzelfdo geldt veer do kombinatio

]icheomshouding 'op en windklosse +. Omgekeord goldt dot do ]icheomshouding 'op minder veok

voorkomt in kombinotie met do windklosse 0 don verwacht. Evenzo komt lichaamshouding plot'
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tobel 7 De resultaten van dex2—toets. Per windklasse is de verdeling in % zonder en met de
drie onderschei den houdingen gegeven.

Wind P1st PIQt/Op Op

O 1 4.0 1 7.2 12.7 9.7 %
1 22.7 23.6 23.4 20.0 %
+ 53.2 51.4 51.9 58.1 %
+ + 1 0.2 7.8 1 2.0 1 2.3 %

tot 100 100 100 100 %

minder vaak voor samen met windklasse + +. Het lijkt erop dat do toename van de windsnelheid

met de hoogte boven eon opperviak op eon afstand van 15 cm boven bet rotsoppervok (do hoogte

waarop een leguaan zich maxima& boven eon opperviak kan verheffen) a] merkbaar is. Hierbij

dient opgemerkt te worden dat do windklasse voornamelijk aan delen van nek en hals zijn

gemeten, en dit juist die delen zijn die het dier hot hoogst boven bet opperviak kan houden.

Ondanks die beperking moot bet mogelijk zijn om met do lichaamshouding do

lichaamstemperatuur te beInv]oeden, zonder dat bet dier van pleats hoeft to veranderen.

2.2.4 Gedrag en temperotuur in het veld

Een leguaan is theoretisch in staat om door gedragsmatige aanpassingen op het wisselende aanbod

van zonnestraling te anticiperen. Dat die aanpassingen in zon— en windexpositie ook werkelijk

voorkomen, is in figuur 11 to zion. In doze uiguur zijn alle faktoren die van invloed zijn op do

lichaamstemperatuur samen met de gemeten lichaamstemperatuur tegen de tijd uitgezet.

Do hoogte van do kolommen windexpositie (wind), zonbeschenen opperviak (zon) , zon—expositie

(expo), en substraat (sub) komtovereen bet variabele dee] van do in tabel 3 gegeven

gekorrigeorde waarden. Als referentie is voor do as hot variabel doe] per kategorie uitgezet (do

maximole weardo minus de minimele weerde van iedere ketegorie). Wonneer elle kotegorieën do

maximale waarde hebben dan houdt dit in dat do lichaamstemperatuur goat stijgen naar bet nivo

van Tes (of eigenlijk 124 van het verschil tussen Tes en Tie, plus Tin). Is bet zonbeschenen

opperviak gelijk aen 0, den zal do ]icheamstemperatuur near dalen.

Op do as lichaamshouding (houd) word aengegeven of bet dier plat, plat/op den wel opgericht zit.

Do maximale hoogte van do kolom komt overeen met opgericht zitten, goon blokje houdt in dat hot

dier pletzit.
Do as verplaatsing (verp) geeft ean of hot dier in bet betreflende kwartier eon, twee of drie meal

van positie is veranderd. Drie positieveranderingen wordt door do halve maximale hoogte van do

kolom aengegeven. Do maxi male waarde van do kolom geeft ean dat bet dier in dat kwartior van

plek is veranderd.
Alle gegevens die uit hot gedragsprotokol afkomstig zijn zijn per kwartier samengevoegd tot één

getal. Wanneer eon van do drie vijfminuten wearnemingen ontbreekt is dit aengegeven met eon

onder do as hengend blokje.

Mn do variatie in hoogte van do blokjes in do diverse kategorieön ken worden afgelezon dat bet

dier zich door de dag been op verschillende manieren ean de omgeving blootstelt. De variatie in
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flquui- 11 Het verloop von Tie, Tes en de llchoomstemperotuur samen met geevens ult het
protokol. B=bui. Data van 31 moart. Blokjes ( u) boven do tijdas geven oan dot het
recent (R) en of hot dier fourageert (F). Voor ultieg zie tekst.

zonbeschenen opperviok is eon gevoig van hot felt dot bet dier om 11: 15 possief, zonder te lopen,

in do schoduw komt. Hot is dus niet zo dot olle veronderingen in bet protokol gevoig zijn von

oktieve gedragingen von hot dier. Wanneer bet dier stil blijit liggon terwiji de ploats von do zon

verondert, verondert do zonexpositie (by. tussen 7:30 en 8:00). In dezelide periode verondert

00k do windk]osse von het dier, wellicht doordot bet border goat woaien (zie figuur b). Bij bet
inter preteren von do bovenstaande figuur moot dus do aktieve von de possieve komponent worden

gescheiden.

No 8:45 vinden goon veronderingen in bet protokol meer plaats, terwijl do lichaamstemperotuur

stijgt. Voordot do lichaamstemperotuur von bet dier om 1 0:30 de hoogste woarde von 39.3 °C

bereikt heeft, heeft hot dier zich in bet kwortier voor tien uur zich von plot tot plot/op

opgericht. De lichaomstemperotuur om tien uur was 37.8 °C Hot volgende kwortier verondert

hot dier van positie, richt zich verdor op en vongt moor wind, terwijl do zon—expositie dealt. Ook
doalt Tes in dot kwartier met enkele graden. In bet kwartier voor half elf verondert bet dier
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weer van positie, zon—exposflle, windklosse en houding en berelkt dan do hoogste temperotuur.

Terwiji Tes dearna door blijlt stljgen daalt do lichaamstemperatuur, hoewel bet dier met eon

positieverandering do zon—expositie lets vorhoogt. Wol dealt do luchttemperatuur met ca 2

graden,

De voorgoande boschrijving maakt duidelijk dat hot dler reeds bij eon lichaamstemperatuur van

bijna 38°C aktief trachtte die temperatuur negatief to beInvloedon. Ondanks dot stijgt do tern—

peratuur nog anderhalve greed door. Do lichaamstemperatuur is eon resultante van do lucht— en

effektieve omgevingstemperatutir en hot gedrag. Do dynamiek in T en Tes maakt hot moeilijk om

do verandoringen in bet gedrag direkt te koppelen eon veranderingen in de lichoamstemperatuur.
Mogelijk enticipeert bet dier op veranderingen In T zonder dot dit al merkbare gevolgen op do

1 ichaamstemporatuur heeft.

Een mogelijke aanwijzing voor hot anticiperen op prlkkels anders dan do lichaamstemperatuur

is te zion in figuur 11. Nadat bet dier passief in do schaduw is gekomen is bet eon tijdlang
bewolkt, wet aan de doling van Tes to zion is. Do leguaan wordt pas aktief, begint to lopen,

wanneer orn half eon do zon doorbroekt Ofl Tes weer stijgt. Pas het volgende kwartier loopt hot

dier uit do schaduw. Hot is dus niet uitgesloton dat hot in do schaduw blijven beInvloed is doordo

aanwezigheid van bewolking.

Op andere momenten waarop de lichaornstomperatuur eon piek boven 38°C vertoont is do relatie

tussengedragen vorandering van lichoamsternperatuur minder duidolijk (zie figuur 9). Zo

verandert or op 27 en 30 meart niets eon do gegevens uit hot protokol wanneer hot dier do

hoogste temperatuur bereikt. Op beide dagen volt echter do piek in do lichaornsternperatuur

semen met eon piek in 1es waordoor bet uitblijven van eon reaktie eon gevoig kan zijn van do

korte tijd dot Tes hoog is. Op 28 en 29 maart volt do piek in eon periode wearin hot dier vrijwel

ledero 5 minuton van plok verandert, en hot is niet duidelijk of do motivatie am van plek te

veranderen uitsluitend eon do hoge lichaamstemperatuur te wijten is.

Een ender voorbeeld van gedrag waarvan de motivatie niet geheel duidolijk is is bet gedurende

korte tijd in eon struik of cactus zitten. Het in do vegetatie zitten is eon mogelijkhoid am do

lichaarnstemperatuur to laten dalen of minder hoog to laten komon. In do protokollen van 16

dagen wearop waarnemingen zijn verricht komt hot 23 maal voor dat do leguaan enige tijd in eon

struik(je) of cactus op de woonrots doorbrongt zonder dat er gegeten wordt. Twee meal duurt dit

longer don twee uur, do restorende 21 meal isde gemiddeldeverblijftijd in cactus of struik

slechts 10 minuten (s.d. ± 8 mm, max 35 mm). Van do dagen dater woornemingen eon do

lichaamstomperatuur zijn komt dit gedrag negen maal voor. De lichaarnstemperatuur, of do

tussen twee kwartiermetingen geintorpoleerde tern peratuur van bet moment woarop hot dier eon

struik of kaktus ingoat, ligt tweomaal onder 34°C (28 on 33°C), zos meal tussen do 34 en 36°C

en eon meal rand 36.5°C. Do meoste temperaturen liggen dus in bet geprefereerde temperatuur—

trajekt. Van do 1 8 meal dat dit nagegean kon worden was or negen meal sprake van eon stijgende

Tes in do periode voordat hot dier in eon struik of cactus ging zitten. Zes meal daalde Tes en drio

meal was ze konstant. Hot lijkt erop dot temperatuurregulatie niet do enige/belangrijksto

motivatie vormt am in struik of kaktus to goon zitten.
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2.3 Ainbod van geprelereerde temperaturen

2.3. 1 Mnbod van mogelljke lichaamstemperaturen

Uitgaande van do voststelling dot eon hoog percentage van do waargenornen lichoamstemperaturen

rond do 35°C ligt en dot dit mogelijk een geprefereerde temperatuur is, wordt in doze paregroaf

getracht aan to geven in hoeverre dit in do veldperiode eon gomakkelijk te holen en te handhoven

tern peratuur was.

Om dii to realiseren zijn do effektieve omgevingsternperaturen en do geiijktijdig gemeten lucht—

temperturen ult do periode van 27 rnaort tot 8 april gebruikt om per dog do lichoarns—

ternperaturen bij do vier windklassen to simuleren (zie S 2.2. 1). Per windklasse zijn van do

gesiniu]eerdo tern peraturen per uur van do dog procentuele frekwentieverdelingen gemaakt,

waarbij do volgende vier kiassen zijn onderschoiden: <34°C, 34-36°C, 36-40°C en >40°C.

Figuur 12 geeft per windklosse hot gem iddelde uurlijkse eanbod van do vier onderscheiden

ternperatuurklassen woaruit do kans op bet bereiken van do geprefereerde ternperatuur aigelezen

kon worden.

[en leguaan die in do veldperiode iedere dog tussen 10:00 en 1 7:00 bij wind 0 en/of wind t zot,

had eon aanzienlijke kans om ovérverhit te raken. Bij wind 0 was dit rond hot middaguur bijna

niet te vermijden. Bij wind + en + + was do kans op oververhitting bijna geheel afwezig. Tevens

was do tijd die in het gepreforeerde temperatuurstrajekt kon wordon doorgebracht aonzienlijk

groter don bij wind 0 en t, en ook hot oandeel van temperaturen boven 36°C was veel kleiner.

Bij wind - ÷ was in do periode tussen 10:00 en 1 7:00 do kans om in het geprefereerde

temperatuurtrajekt to zitten bet grootst.

Tot 8 uur 'S ochtends was het vrijwel onrnogelijk do geprefereerde temperatuur to halen. Hot

gemidde]de aonbod van straling in kombinatie met do relat love massa van het dier rnookt dot do

opworrnporiode, zelfs bij wind 0 tot ca. 9:00 duurt. Na half vijf s middags was do kans op

tern peraturen rond do 35 °C hot grootst bij wind t.

[en loguaan zou zonder alto veel moelte eon tomperatuur tussen do 34 en 36 °C kunnen

handhaven, door zich iedere dog tot ongeveor half tien eon wind t bloot te stellen, om vervolgens

tot half vijf voor wind + + to kiezon en doarna weer voor wind I.

Door, noast de mogelijkhoden die do diverse windklassen bieden, ook gebruik te rnaken van do

rnogelijkheden die verandering in houding en bijstolllng van dezon—expositie bieden orn do

lichaomstomperatuur regelen, is hot mogolijk orn zondor alto veak van ploats to veranderen do

ternporatuur vrij neuwkourig rond do 35 °C to handhaven.

2.3.2 Het eanbod en gebruik von wind en strahng op de woonrots

In het voorofgaando is verondersteld dot hot mogelijk was op ioder moment von do dog eon

zonboschenen p10k to vinden met do juiste windsterkte om zonder vordere bijstolling dorsool in

do zen te zitton. Urn eon indruk to krijgen in hoevorre dit eon reële mogelijkheid is, is do rots

ondervordeeld in eon aentel vlakken die tot eon bopeolde windklasse bohoren (label 8, figuur

13). Hierbij is or van uit gegoon dot do variatie in windsnolhoid tusson on binnen do ver—

schillende dogen niot groot is geweest. Vorder is per drieuurlijks dagdeol aongegevon of eon viak

geheel, half of niot door do zon word beschonen (dogdeel I 8:00—9:30, dogdeel II 9:35—12:30,

dagdeel III 1 2:35— 15:30 en dagdeel IV 15:35— 1 7:45). DII is bopoold aan do hand van
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aantekeningen die tijdens do woarnemingen zijn gemaakt. Per viak is hot totale opperviak en riot

aandeel wat do veQetatie binnen dot opperviek innam aengegeven. Oppervlakten zijn bepeald

doorde vlakken ult kearten met eon bokende scheal te knippen en to wegen. De noordwand van do

rots is buiten beschouwing gelaten, omdat doze overhengt en niet door do leguenen ken worden

tubol 8 Per onderschoiden rotsdeel (flguur 13) is hot onbegroeide (rots) en hot begroelde
(veg) opperviak in m2, hot windeanbod (do kiassen 0, t, + en ++) en hot eandeel zon
(0 = geheel , () = halt en S = geen zon )per periode van drie uur aangegeven. De
letters eb, c' on c" geven do overgang eon (ca. 1 m. breed) tussen het bovenviak (1)
en do zijvlakken A en B (ab), de zuide]ijke heift van C (c) en do noordelijke heift
van C(c').

figuur 1 3 Schematische weergave van rots 1 , gezien vanuit het zuidwesten vanaf do
plateaurand. Do stippellijn geeft do hoogte van do omringende vegetatie eon, hot
gearceerde gebied is het door 2a6 benutte opperviak van de rots tijdens do veld—
periode. Do figuur linksboven is eon bovenaanzicht van de rots. Do gestippelde
vormen geven bomen, struiken en kaktussen aan. De letters geven do onderscheiden
zijvlakken eon.
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rotsdeel rot5 veg 'nd zon I zon H zon II zon IV
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11
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gebruikt. Van de overige oppervlekken ken bet grootste deel door leguanen worden benut.

ij de toewljzing van eon viak aan eon bepe&de windklasse is rekening gehouden met do over—

heersende oostenwind. Schattingen, gemeakt op grond van ervaringen die tijdens bet protokol—

leren zijn opgedaan, zijn voor do vier degdelen geijkt door op verschillende, veek door leguanen

benutte plekken eon loge mount dorseel neer te zetten. De evenwichtstemperatuur op die plek is

vergeleken met do gelijktijdig gometen Tes op do standeardplek. Evenals bij do in S 2.1.2

beschreven methocie is 00k hier do hoogte van do evenwichtstemperatuur van do mount op rots 1

uitgedrukt als percentage van bet verschil tussen en Tes. Mn do hand van dit berekende

percentage is eon windklasse toegekend, door bet percentage te vergelij ken met do percentages

die in do simulatie voor do verschillende windklassen zijn gebruikt (tabel 3).
Het onbegroelde, zonbeschenen opporviak dat de leguean ken benutten om warmer den do

onigeving to worden, varleert door do dag been. Met hot veranderen van do zonnestand verandert

ook hot opperviak met eon bepaalde windklasse. Dit verloop is in tabel 9 eangegoven.

Label 9 Hot verloop van hot eantal m2 zonbeschenen rots per dagdeel bij verschillende
Wi ndregi mes.

zonbe3chenenoppervlek (m2)
'w'Ifld I II III IV

o 0 98 196 242
t 14 7 0 0
+ 227 222 136 105

19 38 38 38

In do periode tot ca 9 uur was do kans om do geprefereerde temperatuur te helen al goring

(flguur 12). Hier blijkt dat hot eanbod van pleatsen met zon en wind 0 of t, die windklassen

weerbij hot nog enigszins mogelijk is om do goprefereerde temperatuur to helen, in dagdeel I erg

goring is. Om 's ochtonds tot 9 uur do geprefereerdo tern poratuur to helen moot do leguaan ofwel

do schaarse plekken benutten, ofwel plekken zion to vinden die, in afwij king van do schattingen

voor het gehelo viak, toch eon gunstig mikroklimaat hebben.

In de twee volgende dagdelen is do kans op hot overschrijden van do bovenste tolerantiogrens het

grootsten isde leguaan bet bestafbij wind + en ++ (figuur 12). In dezotweedagdelen lijkthot
oppervlak met zowel zon als wind + niet limiterend voor hot helen en handhaven van eon

lichaamstemporatuur van rond do 35 °C. Toch is hot opperviak met wind + + nag schoars en zal

hot dier zo nu en den door gedragsmatige eanpassing moeten voorkomen dat bet to warm wordt.

Nearmate do dag vordert verdwijnt de zon van hot oostelijk en zuidelijke deel van do rots en

wordt het in do luwto gelegen westelijke dool beschenen. In vierde dagdoel tot ean hot eind van do

dag, wanneer do rots rond 1 7:45 in de schaduw van hot westelijk gelegen plateau verdwijnt,

lijkt or goon belemmering to zijn do geprefereerde temperatuur to handhaven. Zowel oppor—

vlakkon met wind + voor do tijd tusson 15:30 en 1 7:00, als oppervlakken met wind 0 voor do

per lode tot 1 7:45 zijn den voorhanden.

Venal negen uur 'S ochtends lijkt do rots hot dier voldoonde mogelijkhedon to biedon om eon

Iichaemstomperetuur van rond 35C to realisoron, zeker wenneer hot dier gebruik meakt van

bijstolling van houding, zon—expositie en toteal beschenen oppervlak.
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Het hier geschetste beeld is dat van eon gem Iddelde dag en van vlakken die naar eon gem Iddelde

toestand zijn ingedeold. Do grillige vormen van de rots beInvloeden op kleine school zowel do

windsterkteals ook hot tijdstip dot eon plek, soms tijdelijk, in do schoduw komt. Deverdelingen

van geschikte rnikroklimaten op do schoal van eon leguoan is woarschijnhijk veel minder

uniform over do rots verspreid dan hier is aangenomen. Dit, samen met het felt dat do straling
(gerneten als Tes) een dynarnisch verloop heeft, moakt hot moeilijk om aan to geven welke

plekken op eon bopaald moment eon voor do leguaan gunstig mikroklimaat hebben.

Hoewel do gezenderdo leguaan, 2a6, in do veldperiode niet do gehele rots (figuur 13) gebruikte,

lij ken do rnogelijkheden in hot gebruikte gebied eon afspiegeling to zijn van do rnogelijkheden die

do gehele rots biedt.

2.4 Gedrigspatronen

2.4. 1 Rektie op het temperatuuraonbod per dagdeel

In S 2.2.1 is naar voren gekomen dat ondariks hot brede tolerantiegebied woarbinnen 2o6

thermoreguleert do frekwentieverdeling van alle dagen eon piek rond do 35 °C vertoont. Om no to

goon of bet dier wollicht over grotere tijdsintervallen op bet aanbod reageert zijn eon oantal

Spearman—rangkorrelaties uitgevoerd. Hierbij is do gem iddelde tern peratuur Tt, do met wind t

gesirnuleerde temperatuur (t=30 mm., k= 1 OO, zie S 2.2. 1), over eon dogdeel als Indikatie

voor hot aanbod van straling in hot botreffende dagdeel genornen. Do hypothese is dot do Ieguaan

zich in eon relatief koud dagdeel moor aon do zon blootstelt don in eon warm dogdeel. Do mate

waarin hot dier probeert zonnewarmte op te vangen ken in èén getal, do korrektiefoktor k ult do

simulatie, worden uitgedrukt. Deze faktor brengt do effekten van hot zonbeschenen opperviak

(0), do zon—expositie (E), do wind (W) en het substreot (S) onder eon noerner. Niet alleon do

gemiddelde wearde van faktor k (O*E*W*S) uit elk van do dagdelen is getoetst tegen hot

gemiddelde aenbod van dot degdeel, moor ook do afzonderlijke samenstellende delen en enkele

kombinaties (O*E en 0*E*W).

Alleen die dagdelen zijn in do rangkorrelatie opgenomen waorvan moor don 75% van do mogelijke

gegevens van aenwezig waren.

De gebruikte tern peratuur— en protokoldate zijn van 28 meart tot eon met 9 april, waorvan do

tornperatuurgegevens van S en 9 april niet van gesirnuleerde mount zijn moor van eon met water

gevulde mount onder stondaordomstandighaden.

In figuur 14 zijn totaal zonboschenen opperviak (0*E) en do verdeling van do windexpositlo per

dog en per dagdeel uitgezet, De dagen zijn per dagdeel gerangschikt naar oplopende Tt. De enige

signifikanterangkorrelaties(p> 0.05) tredenop indegdeel III. Hier bestaat eon negotielverband
tussen Ttenzon—enwindexpositie. Naarmatejtindogdeel III hoger is, isdegemiddeldezon—

expositie lager. Do zon—expositie loopt of van 100% naar 90.2% bet dier zit minder vaak

dorsool. Ook stelt het dier zich vaker eon eon hogere windk lasso bloot: het gem iddeld percentage

wind loopt van 11 4.2% (± wind 0) of tot 70.2% (± wind +). Er bestoat ecbtor goon korrelatie

met do korrektieIaktor k, hot gekombineerd eufekt van al de thermoregulatoire mogelijkheden.

Hot elf ekt van zon— en windexpositie wordt opgeheven doordat bet zonbeschenen oppervlak niet

altijd gelijk is of auloopt met bet warmer worden van dagdeel III. 51j zowel 0 als bij 0*E is do

waarde van rho zelfs positief.

Gemeten binnen dagdelen reageert hot dier niet systematisch op verschillen in eanbod (gemeten

als It) die tussen dogen bestoon.
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2.4.2 Dagelijks potroon en verschillen tussen dagdelen

Dot do leguaon niet systematlsch op verschillen in hot aanbod reagoert kan samenhangen met do

verdeling over do dog van het aonbod over do rots (zie tobel 10). Of er sprake is van eon door dit

eanbod gedirlgeerd vast dogolljks potroon In het gebrulk van do mogelljkheden is eon varlontle—

analyse uitgovoerd. Hierbij zijn do gemiddelde woarden van 0, E, W en S en do kombinaties 0*E,

O*E*W en do faktor k (0*E*W*S) van elk van do vier dagdelen vergeleken. Ook hier is hot

kriteruium gebruikt dot minstons 75% van do maximaal mogelijke gegevens aanwezig moest

zijn. De resultaten van doAnovazijn in tabel 10 opgenomen.

tabel 1 0 Resultaten van 7 ANOVRs waarbij gozocht is noar verschil]en tussen dagdolen voor
vier variablen uit bet protokol en drie kombinatios. Alleen bij 0, E, 0*E en W
bestean or signifikante verschillen tussen dagdolen. Do indices geven per dagdeel oan
van welke andere dogdolon dot dagdeel zich onderscheidt.

dgdee1

dl F p I II III IV

Oppervlek (0) 51 12.22 0.0001 91.4k 9O.2 91.4 58.5123

Zonexpositie (E) 5 I 5.57 0.0023 87.1 234 91.7' 95.6 1 927'
0E 50 12.30 0.0001 79,94 82.5 873 519123

Wrndexpo1tie (W) 51 15.27 0.0001 85.6k 77.6k 79,74 107.7123

O*EW 48 1.89 0.1457 67.8 63.2 68.8 55.3
Subtreet (5) 54 0.05 0.9867 96.2 95.8 95.7 96.3
OE*W*5 47 1.57 0.2112 64.7 61.4 66.0 53.2

Uit tabol 10 blijkt doter per dagdeel signifikante verschillen in zonbeschenen opperviak, zon—

expositie on wind bestoan. Dogdeel IV onderscheidt zich van do overige dogdelen doordat het dier

minder geheol in de zon zit en moor in do schaduw. In do eerste drie dagdelen zit hot slechts 4%

(n= 11 78) van do tijd in de schaduw terwij 1 dit in dagdoel IV 33% (n=263) is. Hot percentage

van do tijd dat het dier geheel in do zon zit is voor do eerste drie dagdelen 76% tegen 38% in hot

laatste dagdeel. Do konstotering die in S 2.2. 1 is gemoakt dot het dior tegen do avond minder don

mogelijk zou zijn in do zon zit wordt hiermee flog eons bovestigd.

Hot ]aatste dagdeel onderscheidt zich verder van do andere dagdelen doordat hot dier 54%

(n=270) van do tijd bij wind 0 zit in tegenstelling tot 6% (n= 1257) in do overige dagdelen.

Door brengt hot dier 62% van do tijd door bij wind + tegen 30% in dogdeel IV. Dit verschil hangt

samen met do verdoling van hot aenbod van zon en wind over de rots. Tegen do avond is or in

afnornende mate nog zon op hot in do luwte gelegen westelijke deel van do rots (zie ook tabel 8).

Do gemiddelde zon—expositie in hot eerste dagdeol is lager dan in do overige dogdelon. In het

eerste dagdeel zit hot dier voornarnelijk lateroal, 56% (n=285) v.d. tijd en slechts 30% dorsoal

terwiji dit in do overige dagdelen 24 resp. 67% (n= 1 242) is. Door do loge stand van do zon is

hot niet mogelijk orn bovenop do rots dorsaol to zitten en eon do oostwand is dit alleen mogelijk

wanneer hot dier vertikoal eon die wand hongt, hotgeen ovorigens wel weargenomen is.

Het totoal zonbeschenon oppervlak (0*E) is in dagdeel IV signifikant verschillend van do ovorige

dogdelen. Hot effokt van zon —expositie in degdeel I volt weg door do grotero afwij king van dagdeel

4 in zonbeschenen opperviak.
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Het gezamelijk effekt van het toteal zonbeschenen oppervlak (O*[) in het vierde dagde& wordt

teniet gedaon wanneer ook do wind erbij betrokken wordt (O*E*W), doordat hot dier in do vierdo

dagdeel moor tijd bij wind 0 doorbrengt. Ook het totale efIekt van do mogelijkheden (0*E*W*S)

die het dier in elk van do dagdelen heeft om zijn llchaamstemporatuur blj to stellen versehilt

niet tussen dagdelen.
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3 DISPZUSSI[

L ,/i&mstcroporetureu
Do temperatuurrrange die van een groene leguaan gedurende do lichtperiode op Curaçao gemeten

is ligt tussen do gemiddelde omgevingstemperatuur, rond de 28°C, en 40.4°C (n=238). Do

gemiddelde lichaamstemperatuur is 33.4 °C. De geprefereerde, de modale, temperatuur ligt in do

periode tussen 8:00 en 1 7:45 tussen 34 en 36°C.

Doze cijiers komen goed overeen met do lichaamstemperaturen die in do literatuur voor de

groene leguaan gegeven worden. MUller (1 972) vond voor leguanen in Colombia licheams—

ternporaturen tussen 33 en 41 °C met eon modus van 37°C (n=32). In Costa Rica vond Hirth

(1963) voor tussen 11:00 en 1 7:30 gevangen dieren eon range van 34.0 tot 37. 1 °C en eon

gomiddolde temperatuur van 36.1°C (n=7). McGinnis & Brown (1966, Mexico) geven eon

gemiddelde von 36. 1 °C en eon range van 3 1.0 tot 39.0 °C voor negentien tussen I 1:00 en 1 4:30

gevongen vrij levende dieren. In dezelide studio hondhaven twee met eon temperatuurzender

uitgeruste dieren in eon inclosure waar zowel voile zon als mozaIekschaduw als ook voile

scheduw eanwezig is eon lichaamstemperotuur van 41 ± 1 °C, hetgeen enige graden boven do op

Curaçao gemeten en in do literatuur beschreven temperaturen ligt. Ze melden verdor dat do

dieron pas bij eon temperatuur tussen 41 en 44°C aktief do schaduw opzochten, terwij 1 vast—

gebonden dieren reeds bij 42 °C (met thermometer gemeten)bogonnen te hijgen en pogingen

deden om los to komen. DII leidt ertoe dater enigszins getwijfeld word aan do juistheid van do

telemetrisch bepoalde temperaturen van McGinnis & Brown. Mendelssohn (1 980) geeft voor eon

in Israel gehouden kolonie aan dat dieren wanneor ze goon mogelijkheid hadden om schaduw op te

zoeken ze vonaf eon lichaamstemperatuur van 38 °C proboerden do schoduw to bereiken en boven

do 40°C begonnen to hijgen. Bij 41.5°C kregen do dieren hot ocht benauwd en zochten wanneer ze

daartoe do kans kregen do schaduw op.

Afgezien van do telemetrisch bepoalde lichaamstemperaturen die McGinnis & Brown zijn do in do

literatuur vermelde ranges en gem iddeldo lichaamsternperaturen in overeenstemming met do

waarnemingen op Curaçao.

6etiru,k von c mci/ni
In enkele studies is eon mount gebruikt om hot aanbod van temporaturen in plekken die gebruikt

worden, of kunnen wordon om to zonnen in eon vrij eenvoudige omgeving to karakteriseren (

Crawford etoL 1983, Grant & Dunham 1988, Zimmerman & Tracy 1989). Steeds is eon rolatie

tussen aanbod en gebruik van mikroklimaten door dieren ult eon populotie bekeken. In a1 doze

studies is steeds eon loge holle mount gebruikt orn de operative environmental temperature (To)

to bepalen waarbij gem iddelde To tern peraturen ult bepoaldo dagdelen zijn gebruikt.

In tegenstelling met do genoemde studies is op Curaçao do mount gebruikt em do standard

operative temperature (Tes), Te ondor standoard konduktie(wind)—omstandigheden, vast te

leggen en is hot gedrag van èón individu bekeken. In samenhang met eon voor dit doel ontwikkeld

simulatiemodel is hot mogelijk zowel do benutting van mikroklimaten no te gaan en tegelijker—

tijd de direkte relatie tussen lichaamstemperatuur, Tes als moat voor hetaanbod en hot

thermoregulatoir gedrog te leggen.

De verschillendo mogelijkheden die het dier gedragsmatig heeft em binnen eon bepaold

mikroklimaat to thermoreguleren en ook do verschillen in windomstondigheden tusson

mikroklimaten zijn door middel van experimenten gekwantificeerd en geijkt tegen werkelijk

gemeten lichaamstemperaturen. De ijking was er op gericht em een beste gem iddelde schatting te
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geven van de lichaamstemperatuur van eon levende leguaan zodat systematlsche thermo—

dynamisehe verschillen tussen do gesimuleerde temperatuur en do temperatuur van eon levende

leguaan zijn vereffend. De bijdrage van het metabolisme in do warmtehuishouding van do

leguaan, evenals ofkoeling door verdamping zijn niet in het simulatiemodel opgenomen omdat het

effekt ervan venwege do lage metebole aktiviteit von poikilotherme dieren gering zal zijn. Toch

kunnen doze we]licht enige afwijkingen tussen do werkelijk gemeten en do gesimuleerde

temperaturen verklaren. Zo kan na eon inspanning kan do lichaamstemperatuur tot 2 °C oplopen

(Bennett & Dawson 1972). Do mogelijkheden die bet dier heeft om fysiologisch do lichooms—

temperatuur te beinvloeden, b.v. het door vasokonstriktie regelen van do bloedcirkulatie zijn

waorschijnlijk van groter betokenis. Hierbij moot gedocht worden eon verschillen in opworm—

en afkoelsnelheid (lou) die in hot model voor opwarmen en afkoelen gelijk zijn verondersteld.

De substraattemperatuur is bij kleinere hagedissen eon belongrijke verklarende faktor voor do

lichoamstemperatuur (Lee 1980, Powell & Russell 1985). In hoeverredesubstreat—

temperatuur, die tot ce. 45C op ken lopen, do lichoomstemperotuur van do leguaon bemnvloedt en

afwijkingen in do gesimuleerdo lichoamstemperatuur ken veroorzaken is moeilijk no to goon

doordot do komplexiteit van do leelomgeving hot maken van eon goode schatting van do substroot—

temperatuur onmogelijk moakt. Ondanks doze bedenkingen volgt de simulatle do werkelijk

gemeten lichaamstemperatuur vrlj good en geven do gekwantificeerde mogelijkheden, substroat,

wind— en zonexpositie eon betrouwboor beeld van do werkelijke effekten.

ttermorogu/81/??

In tegenstelling met veel kloinere hagedisson die veak tussen zonen schaduw heen en weer

pendelen (shuttling behaviour) brengt do leguaon het grootste deel van de dog in do zon door en

thermoreguloort door hot zon— en windvangend opporviak te varieron. Dit gedrog is ook bij in

gevongenschap gehoudon groene loguanon (Mendelssohn 1980) en do ovenoens grote zoo leguaon

(Arob/yr/lync/luscrX5Ye(us) vostgesteld (Bartholomew 1966). Uit observaties eon vrij in

bomen levonde dieren in Mexico (McGinnis & Brown 1 966) kwam near voren dot doze vrijwel

nooit volledig aan do zen blootgesteld zitten, hetgeen waarschijnhijk samenhangt met do iets

hogere (lucht)temperatuur in Mexico (32. 1 °C ) moor altijd in do mozoIekschaduw von do

vegetatie zitten. Dot zo do mozaIekschaduw van do boom benutten en niet zozeer wind— en

zonexpositie bij volledige bestraling hangt wellicht somen met do mogelijkheden die bet hobitot,

do boom biedt.

De grote masse van leguanen, on doarmeo do grote wormtekapaciteit, meokt dot do dieren pieken

in bet eanbod (les) kunnen tolereren. Yeranderingen in huidtemperatuur ken bet dier

informatieverschaffen over korte—termijn—veronderingen in wind en straling(T5) (Firth &

Turner 1 982). Hierdoor is hot dier in stoat to anticiperen op veranderingen die zich pas no

verloop van tijd in do lichaamstemperatuur zouden uiten. Dit mookt hot moeilijk om eon causaal

verband te leggen tussen verandoringen in do manier waarop bet dier zich eon do omgeving

blootstelt, do protokolgegevens, en do lichaomstemperotuur von dot moment.

Van zowel hot tolereren von pieken in bet oonbod als van bet mogelijk anticiperen op prikkels uit

deomgeving zijn gevallen beschreven inS 2.2.'L

e8nbcIenL1ru/k
De gegevons over het oanbod van mikroklimaten, die zich ondersoheiden door eon verschillend

windregime, semen met do mogelijkheden die bet dier binnen eon mikroklimeot heelt om do

lichaamstemperatuur bij to sturon wijzen erop dot bet dier no do opwarmperiodo tot ongeveer
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9:00, ineer tiJd dart woargenomen is blj do geprefereorde temperatuur heid kunnen doorbrengen.

Hieruit blijkt dat hot dier niet strikt rond eon temperatuur van 35C, mear binnen eon breder

tolerantiegobied (±30—41 ec) thermoreguloert. Al loon eon temperatuur boven 41°C wordt

strikt vermeden. Hoewol do rotstomporatuur direkt onder het opperviak kan oplopon tot bijna

45 °C zijn er bij do leguanen nooit gedragingen waargenomen die duiden op eon te hoge

temperatuur aan do poten, zo&s dat op Curaçao bij do kleinere C,iemk4i/iorusmurfrius wel het

geval is. Wellicht dienen do vetkussens in do voetzolen (pers. obs.) als isolatie.

Hot brede tolerantlegebled verklaart woarom or slechts welnig rangkorrolatles ziJn gevonden

tussen do temperatuur van eon dagdeel on do manler waarop hot dier zich aan do omgeving

blootstelt.

Do roden waarom hot dier kiest voor eon opportunistisch gobruik van do mogelijkhoden die hot

heeft om eon konstante llchaamstemperatuur rond 35°C to handhaven, ken liggen in het felt dot

hot dier energie meet uitgeven om voortdurend op do ctynamiek in het aenbod te anticiperen. Ook

kunnen ondere dan strikt thermoregulatoire belangen, b.v. sociale, eon rol spelen bij do keuze

van eon zitplaots. Toch brengt hot dier veel tijd door bij eon temperatuur van 35°C, wet eon

grotere onorgieuitgavo tot gevoig heeft in vergelij king met eon lagere geproforeerde Iichaams—

temporatuur. Dit terwiji eon hogo lichaamstomperatuur voor do belangrijkste aktiviteit, hot

foerageren, gezion do tijdens hot foerageren gemoten lichaamstemperaturen, niet noodzakelijk

is. Hertz otoZ (1988) vinden dat reptielen vaak eon iichaamstemperatuur aenhouden waarbij

eon maximale sprintsnelheid mogelijk is, hoewel het gebruik van doze sneidheden zeiden

noodzakeiijk is. Dit omdat zeidzame gebeurtenisssen waarbij do maximalo sprintsneiheid

gebruikt wordt, b.v. om predetoren to ontviuchten, groto gevolgen veer do fitness van het dier

ken hebben.

Do leguaan, en herbivore hagedissen in hot aigemeen (Nagy& Shoemaker 1984), besteden

weinig tijd eon Ioerageron. Veer do ieguaan is hot foerageren do grootste aktiviteitspost op hot

tijdbudget en het dier houdt veel tijd over (Wessoiingh 1989) waarin hij theorotisch ook had

kunnen foerageren. Mogelijk spoeit do verteringssnolheid hierbij eon limiterende rol. Doordat do

doorvoersnelhoid van hot voedsel en soms eok do verteringsefficiëntie stijgen met do licheams—

temperatuur (Hariow etoL 1986, Waldschmidt c/aL 1986, Llchtenbeit 1989, Zimmerman&

Tracy 1989), wordt ook do netto energieopname per tijdseenheid positief door do temperatuur

beInvloed. Dit ken reden zijn voor do groene ieguaen om tech vrij veel tijd bij eon hoge

iichaomstemperatuur door te brengen. Zimmerman & Tracy (1 989) wijzen er op dot do

herbivore hagedissen weliicht em die reden eileen in warmo klimaten voorkomen. Yorder

brengen ze do roiatieve grote masse van herbivore hagedissen in verband met do therm ischo

traagheid en do mogelijkheid em do lichaamstemperatuur op eon konstant nivo to handhaven,

hetgeen in doze studio near do temperaturen van de greene leguaan ook met cijfers wordt

bevostigd.
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SAM ENVATTI NO

Do groene leguaan ( ,quono ,çuawo) is eon tot 1 200 gram zwere, strikt herbivore hagedis die op

Curoçao voornamelijk op rotsen en plateauranden leeft en in de onderliggende vegetotie

foerageert.

Gedurende tweeneenha1f jeer is een populatie van de groene leguaan in hot veld regelmatig

geobserveerd. Dit versieg behandelt eon periode van drie weken (maart—epril 1988) woerin

specifiek is gekeken near do lichaemsternperetuur. Er is getracht om een relatie to leggen tussen

gedrag, hot aenbod van tern peratuurbepalende faktoren zon en wind en do lichaamstemperatuur.

Hot gedrag is beschreven in eon protokol wearin do lichaarnshouding ten opzichte van de zon, het

door do zon beschenen opperviak en de windsterkte zijn opgenomen. Het maximele stralings—

eanbod is gemeten als de tern peretuur van eon hol model van eon leguaan (mount) dat voortdurend

dorseel near do zon gericht stond. Do lichaamstemperatuur van do leguaan is telemetrisch

vestgelegd.

Met behuip van eon mount zijn do effekten van do lichaamshouding t.o.v. do zon, hot totaal

zonbeschenen opperviak en hot windregime op do llchaamstemperatuur gekwantificeerd. Met doze

gegevens is hot mogelijk gebleken orn aen do hand van het protokol en het stralingsaanbod do

lichaemsternperatuur van do leguaen te simuleren.

De gem iddelde lichaemsternperatuur van do 695 gram zware rnannelijke leguaen was overdag

33.4 °C (n=238) bij eon gemiddelde luchttemperatuur van 28.7 °C. Do temperatuur varieerde

tussen 28.0 en 40.4 °C. De geprefereerdo (=modale) temperatuur lag ondanks verschillen in

eanbod tusseri 34 en 36 C. Hot foerageren, do belangrijksteakttiviteit, vindt pleats bij

lichaamsternperaturen van 29.4 tot 37.5 °C en lijkt niet ean eon minimumtemporatuur

gebondon te zijn.

Hot aenbod van straling en wind binnen hot leelgebied van do gevolgde leguaen in kombinatie met

do mogeiijkheden die variatie in lichaamshouding biedt om do lichaamstemperatuur bij te steflen

was in do wearnemingsperiode voldoende om tussen 9:00 en 1 7:45 moor tijd dan weargenomen

bij do goprefereerdo tern peratuur door te brengen. Wel]icht weegt do moeite die het dier moot

doeri om do temperatuur binnen eon nauw trajekt te handhaven niet op tegen do voordelen die eon

konstent hoge lichaemstemperatuur heeft, zoals b.v. eon hogere verteringsefficintie.
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BIJIAGE 1 ROTSTEMPERATUREN

Ult metingen aan de rotstemperatuur blljkt dat op een zonnige dag de rotstemperatuur op ken

lopen tot 45 °C. Deze temperetuur is gemeten met een temperatuurzender die in een ca.

20*20*1 0 cm groot rotsblokje, met dezelfde kleur en samenstelling als de omringende rots

(zuidhelling van rots 1), was aangebracht. De voeler beyond zich ± 1 cm onder hetoppervlak. In

de ondersteande tebel is het ver loop van de rotstemperatuur op 3 april 1 988 gegeven.

tljd temperotuur
oc

8:15
8:38

10:16
1 3:25
1 5:05
1 5:37
1 6:59
1 7:39

27.6
28.1
32.5
43 6

44.7
45.2
42.6
39.0
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