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WETENSCHAPPELIJKE NAAM:
Varanus komodoensis 

Ik ben een: reptiel 

Aantal jongen: 20 tot 30 eieren per keer

Zwanger: 8 tot 10 maanden

Volwassen met: 3 tot 5 jaar

Maximale leeftijd vrouwtje 32 jr., mannetje 60 jr.

Gewicht: tot 135 kg

lengte: tot 3 m

Woonplaats: In bosrijke gebieden op de Indonesische 
eilanden Komodo, Rintja, Padar en Flores. 

Voedsel: Sprinkhanen, ratten, vogels, geiten, zwijnen 
en herten. De komodovaraan eet ook aas (dode 
dieren).

Vijanden in de natuur: Volwassen komodovaranen 
eten jonge komodovaranen!

Bedreiging: kwetsbaar

Wist je dat: in de Engelse naam van de komodovaraan 
het woord draak zit? Namelijk ‘Komodo dragon’.
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WAAR KUN JE DE KOMODOVARAAN AAN HERKENNEN?

De letter S
Een komodovaraan zie je niet snel over het 
hoofd. Het is de zwaarste hagedis ter wereld. 
Het kan wel 3 meter lang kan worden. Het li-
chaam is langwerpig en ligt laag bij de grond.
Als je met veel geduld naar onze komodovaraan 
kijkt, zul je hem vast eens zien lopen. Let dan 
goed op: hij beweegt zijn lichaam alsof hij er een 
S mee op de grond moet schrijven. Daardoor 
zetten zijn rechter voorpoot en linkerachterpoot 
tegelijkertijd een stap. Bij slangen en vissen zie je 
die S-vormige beweging ook.

Haaientanden?
De kaken hebben naar achter gerichte, scher-
pe tanden. De ongeveer 60 tanden lijken stuk 

voor stuk net kleine zaagjes. Ze kunnen makke-
lijk vlees snijden en grote stukken van de prooi 
scheuren. De tanden hebben net zo’n vorm als 
die van bv. de witte haai. Wat ook hetzelfde is als 
bij haaien, is het wisselen van de tanden. Telkens 
en telkens maar weer. De komodovaraan is een 
van de weinige reptielen waarvan de tanden 
dienen om te snijden. Bij vrijwel alle hagedissen 
en krokodilachtigen dienen de tanden slechts 
om de prooi vast te houden.

Oren en ogen
De ooropeningen zijn goed zichtbaar. Ze zien 
eruit als twee gaten. De varanen horen er niet 
erg goed mee. De ogen hebben een ronde pupil. 
Ze kunnen met oogleden worden afgesloten. De 
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varanen zien maar 100 m ver en als de prooi niet 
beweegt ziet de varaan hem helemaal niet.

Tongelen
Hoe kan de komodovaraan prooien vangen? 
Nou, hij ruikt heel goed. Nee, niet met zijn neus. 
Kijk eens goed naar onze komodovaraan. Heb 
je zijn tong bekeken? Die twee punten van de 
gevorkte tong? Het lijkt soms wel of hij met zijn 
tong kwispelt. Dat klopt ook wel een beetje 
want zo blijven er heel veel geurtjes aan kleven. 
Tongelen noemen we dat. Dan stopt hij de twee 
tongpunten in twee gaatjes boven in zijn gehe-
melte. Dáár ligt zijn reukorgaan: het ‘orgaan van 
Jacobson’. Een komodovaraan kan met gunstige 
wind een rottend karkas opsporen op een af-
stand van meer dan acht kilometer!

Gifklieren
Voor 2009 dacht men dat de prooi na een beet 
van een komodovaraan dood ging aan bloedver-
lies en infectie door alle rottings-bacteriën die in 
de bek van de komodovaraan leven.
In 2009 is door onderzoek bewezen dat de 
komodovaraan gifklieren heeft aan de linker- en 
rechteronderzijde van de kaak. De gifklieren voe-
ren het gif naar de ruimtes tussen de tanden. Ze 

komen dus niet uit in de tanden zoals bij giftige 
slangen.
De klieren zijn aan de buitenkant te zien. Het 
lijken wel een paar wangzakken. Het gif werkt 
heel snel.

Vuurspuwende draak
Door de rottingsbacteriën stinkt de komodova-
raan behoorlijk uit zijn bek. Je ruikt al van een af-
stand een doordringende zwavelachtige stank. 
En dan heeft hij ook nog een heldergele tong die 
hij in en uit zijn bek laat flitsen. Zo is waarschijnlijk 
bij de plaatselijke bevolking de legende ontstaan 
dat de komodovaraan een draak was die vuur 
kon spuwen.

De poten
Kijk eens naar een hond of een paard. Hun poten 
staan onder hun lijf. Bij de komodovaraan staan 
de poten naast het lijf. Die poten zijn heel sterk. 
Zo kan de varaan zijn zware lijf van de grond 
tillen. Probeer maar eens te lopen als een komo-
dovaraan.
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Elke poot heeft vijf tenen, met daaraan lange, 
gekromde, mesachtige nagels.
Varanen kunnen hard lopen, waarbij ze de staart 
meestal iets omhoog houden. Ze kunnen ook 
heel goed klimmen! Ja, dat wil wel met zulke 
lange, krachtige klauwen.
Die klauwen gebruiken ze ook om woonholen 
te graven. Maar soms verbouwen ze holen van 
knaagdieren.

De staart en een bijzonder gaatje
De komodovaraan gebruikt zijn lange, dikke 
staart om mee te sturen, te roeien, te grijpen en 
om mee te vechten.
Daar waar de romp eindigt en de staart begint zit 
de cloaca. Dat is een poep- en plasgaatje ineen. 
Bij een vrouwtje komen ook de eieren uit dat-
zelfde gat.

Schubbenhuid
De komodovaraan heeft een sterke huid die 
bedekt is met kleine schubben. Die schubben 
liggen naast elkaar (bij veel geschubde dieren 
liggen de schubben als dakpannetjes een stukje 
over elkaar).
Iedere schub is zo dik als een nagel.

WAAR EN HOE LEEFT DE KOMODOVARAAN?

Eilanden
De komodovaraan komt voor in Indonesië op 
een aantal eilanden, waaronder Flores , Komo-
do, Rinca en Padar en een aantal kleinere eilan-
den van de Kleine Soenda-eilanden. Het meest 
bekende natuurpark waar dit dier voorkomt is 
Nationaal Park Komodo.
De komodovaraan leeft het liefst in droge ge-
bieden waar bossen voorkomen. Maar je vindt 
hem ook wel in opgedroogde rivierbeddingen 
en stranden waar hij bij de waterlijn zoekt naar 
aangespoelde dode dieren.

Het leven op een eiland maakt de soort wel 
kwetsbaar Een natuurramp of besmettelijke 
ziekte kan de hele bevolking komodovaranen 
uitroeien

Dagdier
Komodovaranen zijn dagdieren. Ze kunnen wel 
10 km per dag afleggen op zoek naar voedsel. ’s 
Nachts leunt het dier tijdens het slapen tegen 
iets aan, bijvoorbeeld een steen. De staart rollen 
ze daarbij op en de voorpoten vouwen ze naar 
achter.
Pas als de zon aan de hemel staat en het war-
mer is geworden komt er beweging in het dier. 
De volwassen dieren zijn echte bodembewo-
ners. De jonge dieren vind je vaak in bomen.

Alleen of in een groep
Komodovaranen kunnen alleen leven, maar je 
vindt ze ook wel in een groepje bij elkaar. Bij een 
groep volwassen dieren zul je nooit jongen vin-
den. Die zouden zo opgegeten worden!
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Goede zwemmers
Bij gevaar vluchten komodovaranen hun hol in 
of ze klauteren in een boom of plonzen in het 
water. Bij grote bosbranden kunnen ze varaan 
zelfs naar een heel ander eiland zwemmen!
Als hij in het nauw gedreven wordt kan deze va-
raan een veel grotere vijand aanvallen. Met wijd 

open bek, opgezwollen hals en luid snuivend en 
sissend bedreigt hij zijn tegenstander. Als voor-
bereiding op de aanval gaat hij op zijn achterpo-
ten staan, waardoor zijn lichaam omhoog komt. 
Dan deelt hij met zijn staart keiharde goedge-
mikte slagen uit. De klauwen en scherpe, giftige 
tanden zijn gemene wapens.

WAT EET DE KOMODOVARAAN?

Levend 
Alle varanen eten dierlijk voedsel als insecten, 
reptielen, vogels en zoogdieren. Naarmate ze 
ouder en groter worden kiezen ze ook grotere 
prooien uit. Een volwassen komodovaraan eet 
zelfs herten en wilde zwijnen.
Meestal valt deze varaan de prooi aan vanuit een 
hinderlaag, maar hij kan ook een sprintje trekken. 
Hij kan een snelheid halen van 20 km per uur. Dat 
is sneller dan wij mensen gemiddeld fietsen.

Dood
Een varaan voedt zich ook met dode dieren. Dode 
dieren vindt hij met behulp van de reukzin (weet je 
nog: met zijn tong haalt hij de geurtjes binnen naar 
zijn reukorgaan). Het duurt 2 tot 3 dagen voor het 
voedsel is verteerd. Veel soorten varanen spugen 
ook maagproppen van onverteerde delen uit. Drin-
ken zien we de varanen maar heel af en toe.

Grote bek
Een komodovaraan heeft een heel grote bek. Zijn 
kaken kunnen ver uit elkaar, dus hij kan heel grote 
brokken vlees in één keer naar binnen werken.
Doordat zijn maag heel rekbaar is kan hij in één 
keer heel veel eten.

Met huid en haar
Ook de botten, hoeven en huid van de prooi 
worden opgegeten. Die kan hij makkelijk verte-
ren door het sterke maagzuur. Alleen de dar-
minhoud vindt hij vies. Met zijn bek schudt hij de 
ingewanden leeg.

Kleine stinkertjes
De komodovaraan eet ook vaak kleine komodo-
varanen. Behalve als ze in poep hebben liggen 
rollen! Dat doen de jongen vaak en zorgvuldig 
om voor de grote varanen onsmakelijk te zijn.
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HOE PLANT DE KOMODOVARAAN ZICH VOORT?

Poep ruiken
Mannetjes kunnen aan de poep van de vrouw-
tjes ruiken of ze in hun vruchtbare periode zijn. 
Hij speurt het vrouwtje op en likt haar om te 
kunnen proeven of het inderdaad zo is. Nadat 
het mannetje het vrouwtje versierd heeft tilt hij 
met zijn staart de hare op en volgt er een paring. 
Tijdens de paring bijt hij haar in de nek om er niet 
af te vallen.
Een enkele keer blijven man en vrouw hun hele 
leven bij elkaar als paartje. Dat komt bij andere 
reptielen eigenlijk nooit voor.

Vechten!
Mannetjes vechten met elkaar om de vrouwtjes. 
Het lijkt heel erg op mensen die worstelen. Op 
hun achterpoten proberen ze elkaar om te gooi-
en. De sterkste wint en mag met het vrouwtje 
paren.

Vrouwtjes kunnen ook heel goed vechten. Berg 
je maar als een vrouwtje niet wil paren: al sis-
send wijst ze het mannetje met veel agressie af!

Nest
Het vrouwtje legt in september maximaal 30 
eieren. Ze graaft een kuil in de grond en legt de 
eieren. Het nest wordt afgedekt met een laag 
zand en bladeren. Daarmee is haar taak gedaan.

Jongen
Na 7 tot 8 maanden komen de eieren uit. Dat is 
meestal in april als er lekker veel insecten zijn. De 
jongen zijn dan ongeveer 40 cm lang. Ze moeten 
helemaal voor zichzelf zorgen. Vaak worden ze 
door andere grote komodovaranen opgegeten 
maar de snelste en slimste overleven. Zo snel 
ze kunnen, klimmen ze in bomen waar ze wat 
veiliger zijn.
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Volwassen
Met ongeveer 4 jaar zijn komodovaranen meer 
dan een meter lang. Ze zijn nu zover dat ze aan 
de grotere komodovaranen kunnen ontsnappen. 
Nu klimmen ze ook niet meer in de bomen. Daar 
zijn ze te zwaar voor geworden. Ze zijn volwas-
sen.

Vrouw zonder man?
In 2006 is na DNA-onderzoek bekend geworden 
dat vrouwtjes ook jongen kunnen krijgen zon-

der dat er een man aan te pas komt. Er zijn meer 
diersoorten waar dit bij voorkomt bv. wandelen-
de takken.
Dit verschijnsel is waarschijnlijk ontstaan door-
dat de komodovaraan een eilandbewoner is. Als 
er, door welke oorzaak ook, een vrouwtje op een 
ander eiland aanspoelt waar geen komodovara-
nen leven, kan ze toch jongen krijgen. Hoe meer 
varanen hoe meer kans dat er een paar weer een 
leefgebied vinden met andere komodovaranen 
waar ze weer jongen mee kunnen krijgen.

VIJANDEN VAN DE KOMODOVARAAN

Komodovaranen
Komodovaranen zijn kannibalen: ze eten hun 
eigen soortgenoten op als ze nog klein zijn.
Dat is niet de grootste bedreiging. Dat is de 

mens. De komodovaraan wordt niet door men-
sen bejaagd maar wel hun voornaamste prooi-
dier: het Javaanse hert. Deze prooi dreigt te 
verdwijnen doordat er teveel op gejaagd wordt.
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HOE LEVEN KOMODOVARANEN IN BLIJDORP?

Nieuw verblijf
Sinds oktober 2012 hebben de komodovaranen 
een nieuw verblijf in het Aziëhuis. Je hebt daar 
altijd al een levensgroot model van de komo-
dovaraan kunnen zien. Nu zie je daar dus ook de 
levende dieren.

Bodem
Het nieuwe verblijf is nóg beter gemaakt dan 
het oude. Het is geschikt voor volwassen komo-
dovaranen.
De bodem is hard. In het oude verblijf konden de 
varanen hun eieren zomaar in het geniep be-
graven zonder dat de verzorgers het wisten, Sta 
je toch gek te kijken als er plotseling een aantal 
jongen te voorschijn piepen.

Garagedeur
Soms is het nodig dieren apart te zetten. Het 
verblijf kan in tweeën gedeeld worden door een 
soort garagedeur in het midden.
Achter de schermen is nog een apart verblijf 
waar dieren in gezet kunnen worden die ziek zijn 
of die eieren moeten leggen.

Verwarming en lampen
In het nieuwe verblijf is geen vloerverwarming. 
Boven in het verblijf hangt een soort kachel die 
ervoor zorgt dat door het hele verblijf warme 
lucht blaast.
In het plafond zit een luik dat op een zonnige 
zomerdag open gezet kan worden. Niet alleen 
lekker voor frisse lucht, maar zo krijgen de dieren 
ook zonnestralen met het o, zo nodige uv-licht 
op hun huid. Daarnaast hangen er ook nog 
uv-lampen en warmtelampen in het verblijf.

Douchen en badderen
 Van november tot januari wordt de regentijd 
nagebootst en worden de verblijven goed nat-
gespoten. De rest van het jaar staat het verblijf 
droog; het natuurlijk jaarritme wordt gevolgd.
De komodo’s kunnen ook in bad. Er is een bassin 
waarin ze kunnen afkoelen en zwemmen, maar 
ze duiken ook nog wel eens in het andere bassin 
dat tegen de ruit aan zit. Sta je daar leuk naar 
de visjes te kijken zoals argusvissen en zilver-
bladvisjes en dan….plons….duikt er zo’n grote 
varaan in, met zijn neus tegen het glas gedrukt…
zie je het voor je? Die visjes komen trouwens uit 
hetzelfde gebied als de komodovaranen: rivieren 
vlak bij de kust met brak (zoet en zout) water.

Schoonmaak
De verzorger maakt ’s morgens vroeg altijd het 
verblijf schoon. Gewoon met de dieren erbij. Na-
tuurlijk helpt een stevige bezem wel ze, als dat 
nodig is, van je weg te houden.
En het feit dat ze dan nog niet opgewarmd zijn 
helpt daar ook een handje bij. Het zijn koudbloe-
dige dieren dus ze nemen de temperatuur aan 
van de omgeving. Net als in de natuur gaan de 
warmte- en uv-lampen (de zon) ‘s avonds uit en 
wordt het donker en kouder in het verblijf. De 
dieren worden langzaam en stijf. Pas als ze (na 
het schoonmaken) weer lekker zijn opgewarmd 
onder de lampen, kunnen ze weer snel en goed 
bewegen.
De dieren raken zo ook gewend aan dit ochten-
dritueel.

Uit z’n hum
Als een dier uit zijn hum is (dat heb je zelf vast 
ook weleens), maken de verzorgers met z’n 
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tweeën het verblijf schoon. Als het echt niet te 
doen is, stellen ze het gewoon een dagje uit. De 
volgende dag is het slechte humeur meestal 
weer verdwenen.

Voeding
Jonge Komodovaranen worden één keer per 
week gevoerd met sprinkhanen, muizen, kuikens 
en vis.
Als de dieren wat ouder zijn krijgen ze konijn, 
zoetwatervis en rat. Volwassen dieren  krijgen 
om de zes weken een dode geit in stukken.
Komodovaranen zijn gulzige eters. In hun en-
thousiasme zouden ze in de vingers van een 
verzorger kunnen bijten! Daar hebben we het 
volgende op gevonden!

Targettraining
De varanen moeten eerst een target aanraken 
(een stok met aan het uiteinde een bal). Daarna 
horen ze de klikker. Dan wordt direct daarna het 
voer aangeboden…met een lange tang! De die-
ren hebben dit snel door! Als een verzorger het 
verblijf binnenkomt en de varanen horen geen 
klik, dan weten de dieren dat ze niet dichterbij 
mogen komen. Klikkertraining is handig als je bv 
mijten (ongedierte) moet weghalen bij de dieren, 
of ze in een kist wilt krijgen.

Verrijking
Verrijkings-materiaal is materiaal om verveling 
tegen te gaan. Bij de komodovaranen is verzon-
nen om in een hoop bladeren een geur aan te 
brengen van bv een dode rat. Gooi die bladeren 
in het verblijf en ze zijn een hele tijd aan het ton-
gelen en aan het rommelen.
Als er een jonge komodovaraan achter de scher-
men zit, dan doet de verzorger het deurtje open 
en roept het dier. Als hij reageert door direct te 

komen, gooit de verzorger het voedsel zo ver 
mogelijk naar achteren. Je kunt het vergelijken 
met iemand die een stok weggooit voor een 
hond. Alleen wordt ‘de stok’ in dit geval opgege-
ten.

Fokprogramma
Diergaarde Blijdorp doet mee aan het Europees 
fokprogramma (EEP) van de komodovaraan. Alle 
informatie van alle komodovaranen in Europese 
dierentuinen gaat naar de stamboekhouder van 
het EEP. Deze werkt in Chester Zoo. 
Daarvandaan wordt bepaald welk mannetje met 
welk vrouwtje mag paren.
Er wordt dus alles aan gedaan om in heel Europa 
zo gezond mogelijke jongen te krijgen.

TIP: 
Wil je jouw spreekbeurt/ presentatie nog leuker 
maken? Leen dan een themakist. Een themakist 
is geen kant en klare spreek-beurt, maar bevat 
informatie & fotomateriaal. Kijk op  
www.diergaardeblijdorp.nl/themakist/

KIJK VOOR MEER DIERENINFORMATIE OP:

www.diergaardeblijdorp.nl


