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Inleiding 
De komodovaraan is de grootste hagedis. 
Het is een bijzonder dier, dat maar op een paar 
kleine eilanden in Indonesië voorkomt. 
Je leest in dit boek meer over: 
 het leefgebied van het dier 
 het dieet van deze bijzondere hagedis 
 de bouw en de zintuigen  
 het geheime wapen van het roofdier. 



1. Het leefgebied 
Indonesie 
De komodovaraan heeft maar een klein 
leefgebied. De reuzenhagedis komt al-
leen in het eilandenrijk Indonesië voor. 
Indonesië bestaat uit 17.508 eilanden. 
De komodovaraan komt maar op vijf  
naburige eilanden voor: Komodo, Flores, 
Rica, Gili Montang en Gili Dasami. 
Het koudbloedige dier leeft in een droge, 
warme omgeving. De varaan heeft een 
voorkeur voor open gebied: de tropische 
savannen (grasachtig gebied), de stran-
den en langs de bosranden. 
Voordeel 
Dat de komodovaraan in maar zo’n klein 
gebied voorkomt is een voordeel, Het is 
namelijk het enige roofdier in het gebied. 
Een ander voordeel is dat de 
varaan koudbloedig is. 
Daardoor kan het dier veel 
langer zonder voedsel dan 
wambloedige dieren.  
In tijden van voedseltekort 
blijft de varaan in leven. 
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2. De bouw van de komodovaraan 
Schubreptielen 
De komodovaraan hoort thuis in de familie van 
de schubreptielen. Het dier is de grootste ha-
gedis in zijn soort. 
De komodovaraan heeft door zijn lengte van 
rond de 3 meter wel iets weg van een krokodil, 
Ook lijken de geschubde huid en de kromme 
poten op die van een krokodil. De krokodil is 
echter geen hagedis. 
Zintuigen  
Het gehoor van de komodovaraan is het zwak-
ste zintuig. 
Met de ogen ziet het dier vooral beweging op 
enkele honderden meters.  
Het sterkste zintuig is de reukzin. De varaan 
ruikt, net als slangen, niet met een neus. 
Met de gevorkte tong vangt het dier de geur 
op. Daarna wordt de tong naar 
binnen getrokken en tegen het 
verhemelte aangedrukt.  
Daar bevindt zich het orgaan van 
Jacobson. In dat orgaan ruikt 
de varaan pas de geur.  
Een rottend dier ruikt de va-
raan op een afstand van 
acht kilometer. 

 

De komodovaraan vangt geur op met de tong. 



Lichaam 
De komodovaraan heeft een echt hagedissen-
lijf: een langwerpig lichaam met kromme 
poten, een lange staart  en een brede, platte 
kop. 
Het dier heeft een lengte van 250 tot 300 
centimeter. Het gewicht is rond de 70 kilo. 
De poten hebben lange, mesachtige nagels. 
Die nagels worden vooral gebruikt om holen te 
graven, maar het zijn ook geduchte wapens. 
De huid is bedekt met schubben. De kop en de 
staart zijn voorzien van huidbeenderen.  
Ze geven een goede bescherming en werken 
als een soort helm. 
Het lichaam lijkt log, maar het dier kan toch 
een snelheid van 20 kilometer per uur be-
reiken. 
Gebit 
De 60 tanden van de komodovaraan 
staan gekromd en naar achteren 
gericht. Ze hebben een gezaagde 
rand net als die van de witte 
haai. 
Het gebit is heel erg geschikt 
om een prooi te verscheuren. 
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Speeksel 
Het speeksel is het geheime wapen van 
de varaan. In het speeksel zit een mix van 
gif  en verwoestende bacteriën. 
Het gif  zorgt ervoor dat wonden bij een 
prooi niet genezen. De wond blijft open. 
Ook zorgt het gif  voor een lage bloeddruk 
en voor een shocktoestand. 
De bacteriën in het speeksel doen hun 
werk langzaam maar grondig. Via de 
wond raakt de prooi besmet en raakt ziek 
en verzwakt. 
Komodovaranen hebben tijdens gevech-
ten onderling geen last van het gif  en de 
bacteriën. 

 

De beet van een komodovaraan is gevaarlijk. 

Speeksel: gif en bacteriën 



3. Voedsel  
Jonge komodovaranen 
Komodovaranen zijn echte vleeseters.  
Het menu van de varaan verandert langzaam 
maar zeker, naarmate het dier ouder wordt. 
Jonge varanen leven vooral in bomen. Ze leven 
daar vooral van insecten (sprinkhanen en 
kevers), andere kleine reptielen, eieren, kleine 
zoogdieren en vogels. 
Volwassen 
Zijn de komodovaranen volgroeid en volwas-
sen, dan komen er grote prooidieren op het 
menu te staan: waterbuffels, wilde zwijnen, 
herten, paarden, geiten en vogels. 
Meestal ligt de varaan in een hinderlaag.  
De prooi wordt verrast en krijgt een beet, 
meestal in een poot. 

 
 

Een hert wordt belaagd. 
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Die ene beet is vaak al genoeg om de prooi te 
besmetten met het bacterierijke speeksel.  
Het  gif  in het speeksel houdt de wond open. 
De prooi verzwakt steeds meer en na enkele 
dagen is het dier te zwak om nog te ontkomen.  
Al die tijd wordt de prooi gevolgd door meer-
dere komodovaranen. Zij verslinden in korte 
tijd hun prooi met hun scherpgezaagde tan-
den. 
Het gebeurt dus niet vaak dat een prooi gelijk 
gevangen wordt. Ook vallen mensen in een 
enkel geval ten prooi aan dit roofdier.  
Een enkele keer graaft het dier naar dode 
lichamen op begraafplaatsen. 

 

 

Komodovaraan met jong wild zwijn. 
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4. Voortplanting 
Het nest 
Het nest bestaat soms uit een ondiepe kuil, 
een hol of  een oud nest van een bodemvogel. 
Het legsel bestaat uit gemiddeld 20 eieren en 
wordt bedekt met zand en bladeren. 
De eieren komen na ongeveer 7 tot 8 maan-
den uit. Komodovaranen bekommeren zich 
niet om de eieren en de jongen. 
Uit het ei 
De jonge varanen breken de leerachtige 
schaal met een soort eitand. De jonge dieren 
moeten snel beschutting zoeken, want ze zijn 
na hun geboorte gelijk een prooidier. 
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Uit het ei. 



De voornaamste vijanden van de jongen zijn 
de volwassen komodovaranen en vogels. 
Jonge komodovaranen brengen hun jeugd 
vooral door in bomen. Daar zijn ze veiliger. 
Als de dieren te groot en te zwaar worden, 
gaat hun leven verder op de grond. 
Het duurt ongeveer 3 tot 5 jaar voor een ko-
modovaraan volgroeid is. 
Komodovaranen bereiken een gemiddelde 
leeftijd van 50 jaar. 
Voortplanten zonder paren 
Het komt voor dat vrouwtjes eieren leggen 
zonder dat ze gepaard hebben met een 
mannetje. 
Dat gebeurt zowel in dierentuinen als in de 
vrije natuur. Het gevolg is wel dat uit de eieren 
alleen maar mannetjes geboren worden. 
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5. Weetjes 

Schrokop 
De meeste roofdieren, zoals leeuwen, eten 25 tot 30% van hun 
prooi niet op. Ze laten ingewanden, hoeven, skelet en huid 
bijvoorbeeld liggen.  
De komodovaraan eet 12% niet op. Ingewanden worden, na 
goed schudden, ontdaan van uitwerpselen. Daarna worden de 
darmen samen met hoeven en huid opgegeten. 

Luchtje 
Komodovaranen eten hun 
eigen jonge soortgenoten op. 
Dit verschijnsel wordt kanni-
balisme genoemd. Om zich te 
beschermen rollen de jonge 
varanen door de ingewanden 
met poep van de prooi van 
de volwassen komodovara-
nen. Door de smerige lucht 
voorkomen de jongen dat ze 
opgegeten worden. 

Komodovaranen houden niet van restjes. 



Uitzettende maag 
De maag van de komodovaraan kan zich heel snel 
uitzetten. Zo kan de schrokop in korte tijd, maar 
liefst 80 % van zijn eigen lichaamsgewicht in een 
enkele maaltijd naar binnen werken. 

Overgeven 
Na het eten van een prooi zijn 
komodovaranen opeens top-
zwaar. Niet handig als je moet 
vluchten. 
Daarom kan het dier spontaan 
overgeven. Zo raakt het in één 
klap zijn overgewicht kwijt en 
kan het dier sneller vluchten. 

Komodovaraan na de maaltijd 



Klik hier 
https://schooltv.nl/video/freeks-

wilde-wereld-komodovaraan-
mantarog-en-vliegende-honden/

6. Filmpje 

Komodovaraan 

https://schooltv.nl/video/freeks-wilde-wereld-komodovaraan-mantarog-en-vliegende-honden/#q=komodo
https://schooltv.nl/video/freeks-wilde-wereld-komodovaraan-mantarog-en-vliegende-honden/#q=komodo
https://schooltv.nl/video/freeks-wilde-wereld-komodovaraan-mantarog-en-vliegende-honden/#q=komodo






Bronnen en foto’s 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Komodovaraan 
http://en.wikipedia.org/wiki/Komodo_dragon 
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