
 

 

 

 

 

 
 
Maakilpikonna –  

Rullahäntäleguaani 

(Leiocephalus personatus) on aktiivisena, 

karismaattisena ja erittäin kauniina liskolajina, 

mielenkiintoinen terraarioeläin. Nämä iguanidit, jotkat 

kuuluvat perheeseen Tropidurinae, ovat  maassa eläviä 

liskoja. Englanniksi nämä liskot tunnetaan nimillä 

masked curly-tail ja  curly-tailed lizard (tai iguana). Laji 

on kotoisin Karibianmeren saarilta, kuten Haitista, 

Dominikaanisesta Tasavallasta sekä Tortugasta ja siitä 

tunnetaan  tusina alilajeja. Manner-Euroopassa nämä 

liskot ovat varsin suosittuja terraarioeläimiä.  

 

Rullahäntäleguaanin elinalue on kivikkoinen, jopa 

puustoinen ranta joka on kuiva mutta ilmankosteus taas 

korkea. Liskot liikkuvat hiekan, kivien ja karikkeen 

seassa kiipeillen välillä kiville ja kalliolla 

lämmittelemään. 

 
Rullahäntäleguaanin esiintymisalue. Kuva: Wordatlas 

Ulkonäkö 

Rullahäntäleguaani on pieni ja hoikka mutta ei luiseva. 

Ne voivat kasvaa 23-25cm  pituisiksi häntineen, 

naaraiden ollessa tyypillisesti hieman uroksia pienempiä. 

Rullahäntäleguaanit ovat dimorifisia, eli naaraat ja 

urokset eroavat selkeästi toisistaan. Urokset ovat hyvin 

värikkäitä; kyljet ja häntä ovat punaiset valkoisin tai 

sinisin täplin, selässä on oranssi viiva ja takajalat ovat 

kirkkaanvihreät sekä niillä on selkeästi erottuva musta 

viiva silmien ympärillä. Naarailla on leveä musta viiva 

kyljissä, jonka ympärillä on lyhyempiä valkoisia viivoja 

(jotka eivät kaikki jatku häntään asti), jalat ovat ruskean 

harmaat ja vatsapuoli on valkoinen mustilla pikuilla. 

Molempien sukupuolten suomut ovat tasaiset ja pieni 

harjanne kulkee niskasta häntään. Muutama suomu 

korvareikien ympärillä saattavat kääntyä hieman 

ulospäin. Häntä on paksu ja kapenee hännänpäätä kohti 

ja on yleensä kehoa pidempi. Rullahäntäleguaanin 

odotettu elinikä on noin 10 vuotta.   

 

Rullahäntäleguaani uros. Kuva: Reptilebuzz.com 

Käyttäytyminen 

Nämä maassa elävät liskot ovat päiväaktiivisia, 

aktiivisimmillaan ne ovat keskellä päivää ja muina 

aikoina ne yleensä piiloutuvat pohjamateriaaliin. 

Rullahäntäleguaanit ovat yleensä varsin arkoja, useimmat 

jopa vauhkoja ja herkästi häiriintyviä, jolloin ne äkkiä 

hakeutuvat turvaan kivien, hiekan tai muun materiaalin 

sekaan. Jotkin yksilöt voivat antaa omistajien käsitellä 

itseään, mutta käsittelyä pitäisi välttää sillä liskot 

stressaantuvat erittäin helposti. Nimensä 

rullahäntäleguaani on saanut siitä että uhattuna tai 
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pelästyneinä ne laittavat "häntänsä rullalle" tai yrittävät 

sillä piiskata saalistajaa.  

Monet leguaanit, kuten rullahäntäleguaanit, 

kommunikoivat näköaistin avulla. Ei ole ollenkaan 

tavatona nähdä liskojen nyökkäilevän, heiluttelevan 

kehoaan tai häntäänsä toisilleen.  

 

 
Rullahäntäleguaani pariskunta. Kuva: Reptilien-lexikon.de 

Rullahänteleguaanit viihtyvät yksinään, pariskuntana tai 

haaremina. Kahta koirasta ei saa sijoittaa samaan 

terraarioon, sillä ne ovat territoriaalisia ja voivat tapella 

rajustikin. 

Kuten monet liskot, rullahäntäleguaanit voivat tiputtaa 

häntänsä tuntiessaan itsensä uhatuksi. Luonnossa liskot 

käyttävät tätä pelastusmekanismia paetakseen 

saalistajilta. Rullahäntäleguaani saattaa ajan saatossa 

kasvattaa itselleen uuden hännän tippuneen tilalle, mutta 

sen pituus ja väritys ei yleensä ole alkuperäisen pituinen 

tai näköinen.   

Ravinto 

Rullahäntäleguaanit ovat ensisijaisesti hyönteissyöjiä ja 

syövät useita sopivan kokoisia hyönteisiä päivittäin. 

Ravintoa tulee vaihdella niin että erilaisten 

sopivankokoisten sirkkojen lisäksi liskot saavat 

silkkimatoja, vahakoisontoukkia ja perhosia, jauhomatoja 

sekä  jättijauhomatoja (luonnollisesti liskon koon 

mukaisesti). Rullahäntäleguaanille voi tarjota myös 

itsepyydystettyjä kärpäsiä, perhosia sekä hämähäkkejä. 

Rullahäntäleguaanit pitävät eniten rapeista kitiiniä 

sisältävistä saaliseläimistä, välillä niille voi tarjota jopa 

torakoita. Vältä kuitenkin antamasta kitiiniä sisältäviä 

hyönteisiä liikaa, sillä kitiini sulaa huonosti liskon 

elimistössä. 

Rullahäntäleguaaneilla on kuitenkin varsin pieni pää 

suhteessa kehon kokoon, joten älä tarjoa mitään syötävää 

joka on suurempaa kuin liskon pää. 

Jotkin liskot saattavat myös syödä joitakin hedelmiä tai 

vihanneksia, erityisesti punaiset ja keltaiset kukinnot ja 

marjat ovat niistä kiinnostavia. Hedelmät ja kukinnot 

ovat luonnossa osa liskojen ravintoa, joten niille voi 

tarjota myös kiinanruusua, voikukkaa, orvokkia joko 

kokonaisina lehtinä tai hienonnettuna. Liskoille voi 

tarjota myös marjoja kuten mansikoita, vadelmia ja 

mustikoita mutta niitä ei kannata jättää terraariooon 

pidemmäksi aikaa sillä ne mätänevät äkkiä.  

Ruoka kannattaa tarjota jostain astiasta etteivät liskot 

vahingossa syö pohjamateriaalia metsästäessään syötävää 

terraariossa. Pohjamateriaali saattaa aiheuttaa 

suolituoksia. Astian tulee olla tarpeeksi laakea että liskot 

näkevät siinä olevan ruuan mutta myös tarpeeksi syvä 

etteivät ruokaeläimet pääse karkamaan. Keraamiset, 

lasiset ja metalliset asiat toimivat yleensä hyvin. Muista 

ruokkia liskot päiväsaikaan kun ne ovat aktiivisina.  

 

Kalkin ja vitamiinien lisääminen ruokaan on tärkeää. 

Pölytä hyönteiset kalkissa aina kun tarjoat niitä liskoille. 

Pölyttämisen lisäksi kalkkia voi myös pitää terraariossa 

tarjolla pienellä lautasella. D-vitamiinipitoista 

vitamiinilisää on hyvä antaa 1-2 kertaa viikossa 

ruokaeläinten mukana. 

Terraariossa on myös pidettävä laakeata vesiastiaa, joka 

on mieluusti niin iso että liskot jopa pääsevät siihen 

kastautumaan. Vesi on vaihdettava päivittäin.   

Terraario 

Rullahäntäleguaanin terraario voi olla vanha akvaario 

sopivalla verkkokannella varustettuna tai 

liukuoviterraario jossa on enemmän pituutta kuin 

korkeutta. Yhdelle yksilölle pohjapinta-alaa esim. 

75x30cm, pariskunta tarvitsee luonnollisesti enemmän 

tilaa. Korkeus ei ole niin tärkeä kunhan sitä on sen verran 

että terraario on helppo varustaa tarvittavilla 

valaisinlaitteilla. 

 

Käytettäessä lasista terraariota tai akvaariota on syytä 

peittää osa sivuista jotta liskot tuntisivat olonsa 

suojatummaksi. Terraarion osalta suositellaankin että 

vain yksi sivu olisi läpinäkyvä.  



 

 

 

 

Rullahäntäleguaanien luonnollinen elinympäristö on 

kuiva ja kuuma mutta samalla kostea. Parhaiten 

rullahäntäliskot viihtyvät terraariossa joka on osittain 

sisutettu metsä/rantaelementeillä. Liskot tuntevat olonsa 

kaikkien turvallisemmaksi kun pohjamateriaali on 

sellainen johon voi kaivautua. Soveltuva pohjamateriaali 

on esimerkiksi hiekka-multa/turve seos, jossa on pinnalla 

vielä hivenen haketta, suhteessa 2:1,5:0.5 eli eniten 

hiekkaa ja vähiten haketta. Pohjamateriaalia tulisi olla 

vähintään noin 5cm paksu kerros. Hiekka ei saa olla 

kvartsia (piioksidi) sillä se on niin hienojakoista että se 

ärsyttää eläinten silmiä ja ihoa. Pohjamateriaalin tulee 

myös olla kuivaa vaikka terraariota muuten saa sumuttaa. 

Ilmankosteus saa nousta hetkellisesti jopa 95% 

sumutuksen jälkeen. 

 

Rullahäntäleguaanien terraario. Kuva: Ulla Enlund 

Terraarioeläimille tulee myös tarjota piilopaikkoja ja 

rullahäntäleguaanit eivät ole tässä suhteessa mikään 

poikkeus. Liskoille voi rakentaa esimerkiksi kivistä 

kekoja ja sistustaa terraario myös oksilla tai 

kaarnapaloilla. Muista kiinnittää oksat ja kivet kunnolla.  

Piilopaikkojen lisäksi rullahäntäleguaaneille on tarjottava 

lämmittelypaikka joka luodaan sopivantehoisella 

lämpölampulla. Liskot näyttävät erityisesti pitävän kivien 

päällä lämmittelystä, jolloin sopivan lämmittelypaikan 

voi helposti rakentaa käyttäen lampun alla esimerkiksi 

vuolukiviä tai muuta kiviä jotka sitovat hyvin lämpöä.  

Valaistus, lämpö ja kosteus 

Terraarion yleislämpötila tulisi olla 27 astetta kohoten 

40-45 asteeseen lämmittelypaikalla. Yöllä lämpötilan 

tulee olla vähintään 21 astetta. Helpoiten lämpötilaa 

säädetään lämpölampulla. Yöllä terraariota voi lisäksi 

lämmittää lämpömatolla tarvittaessa. Rullahäntäleguaanit 

käyttävät kuitenkin lämpösäätelyssään hyödyksi 

ylähäällä olevaa lämmönlähdettä joten ainoaksi 

lämpölähteeksi eivät lämpömatto tai erilaiset lämpökivet 

sovi. 

Kuten lähes kaikki terraarioeläimet, rullahäntäleguaanit 

tarvitsevat ultraviolettivaloa kalsiumin imeyttämiseksi. 

Ultraviolettivaloksi sopivat valaisinputket joissa UV-

valoa on 10% tai enemmän. Päivän pituus näillä liskoilla 

on 14h ja yöaika 10h, talvella päivän pituudeksi 

suositellaan 10-12h. 

UV-valon rinnalle on suositeltavaa asentaa terraarioon 

myös niinkutsuttu päivänvalolamppu (yli 5000K), joka 

parantaa terraarion valoisuutta sekä mahdollistaa aitojen 

kasvien sijoittamisen terraarioon.  

 

Päivänvalolamppu. Kuva: Petsmart.com 

Terraarion kosteuden pitää pysyä 50-60% välillä keväällä 

ja kesällä. Valitsemalla pohjamateriaali sopivasti saa 

peruskosteuden pidettyä tasaisena ja päivittäisellä 

sumuttamisella on siten helppo varmistaa riittävä 

kosteus. Terraarioon voi myös asentaa erilaisia 

ilmankostuttimia, joiden automatiikalla on helppo 

huolehtia riittävästä kosteudesta. Syksyllä ja talvella 

vähennetään kosteutta ja sumuttelua, tällöin 40% 
ilmankosteus on riittävä.  

Terveys 

Oikeat elinolosuhteet, ravinto ja huolenpito ovat tärkeitä 

jokaisen eläimen hyvinvoinnille. Seuraamalla näitä 

perusohjeita ja seuraamalla eläinten vointia voidaan 

yleensä välttää terraarioeläinten perussairauksia. Näitä 

ovat erilaiset iho-ongelmat (vääränlainen ilmankosteus), 

ruuansulatus ja ulostamisongelmat (vääränlainen ravinto) 

ja silmäongelmat (vääränlainen pohjamateriaali, 

ilmankosteus, UV-valaistus).  



 

 

 

 

Pääsääntöisesti rullahäntäleguaanit ovat perusterveitä ja 

reippaita, tuoden omistajalleen mielenkiintoisia hetkiä 

lajin parissa.  

Jos epäilet lemmikkisi olevan sairas, ota heti yhteyttä 

matelijoihin perehtyneeseen eläinlääkäriin. 
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