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Boa constrictor (Afgodslang) 
 

 

Van de Boa’s is de ondersoort de Boa constrictor waarschijnlijk de bekendste. De Boa constrictor is 

een grote slang, dat in uitzonderlijke gevallen meer dan vijf meter kan worden. Maar gemiddeld 

blijven deze slangen tussen de twee en drie meter. Ze zijn 12 tot 17 cm in doorsnee en tot 50 kilo 

zwaar. Ze hebben een brede kop. De Boa constrictor heeft ongeveer 25 donkere banden op een 

lichtbruine achtergrond. 

 

Deze slang komt in de vrije natuur voor van Mexico tot Argentinië. Vaak houdt hij zich op in de 

buurt van water. Overdag houdt hij zich schuil 

tussen het struikgewas om in de schemering op jacht 

te gaan. 

 

De boa constrictor is een wurgslang. Dat betekent 

dat ze hun slachtoffers doden door ze te wurgen. 

Deze slang kan ook bijten en de beet kan gevaarlijk 

zijn als er een infectie ontstaat. Na een beet van een 

boa moet je een tetanusprik halen bij de dokter of 

de eerste hulp. De Boa constrictors is niet giftig en ze 

jagen niet op mensen.  

 

Boa : een vreemde slang op Aruba 
Hoe is de boa constrictor op Aruba terechtgekomen? Volgens zeggen is deze gast meegekomen met 

vrachtschepen die bomen, planten en zand uit het buitenland (Midden- en Zuid-Amerika) naar Aruba 

brachten.  

Ook zijn er mensen die Boa’s als huisdier hebben. Toen men moe werd van de boa in huis, werd de 

Boa de Cucucu in geslingerd. 

 

Boa's zijn levendbarend. Toch produceren ze eieren, maar die worden inwendig uitgebroed. De boa 

kan zich snel vermenigvuldigen, een vrouwtjesslang kan in één keer 15 tot maximaal 70 jongen ter 

wereld brengen.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ei_%28dier%29
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Daarom zijn ze in korte tijd een plaag geworden voor de Arubaanse fauna. Nu zijn er teveel Boa’s 

op Aruba. De Boa’s vormen een gevaar voor de inheemse vogels en dieren. En ook voor de 

inheemse slang, de Cascabel. 

  

De jongen zijn 20 à 30 cm groot, vervellen na 1 tot 3 weken en eten dan al kleine muisjes. Ze 

groeien de eerste twee jaar snel en zijn geslachtsrijp na drie jaar bij 1.75 à 2 meter lengte.  

 

Parke Nacional Arikok, LVV en de Veterinaire dienst werken samen om het probleem te bestrijden. In 

2004 zijn er 240 boa’s gevangen. Waarschijnlijk zijn er meer Boa’s gevangen of gedood. In het eerste 

kwartaal van 2005 zijn er al 120 boa’s gevangen. 

 

De boa eet kleine 

zoogdieren, vogels en 

hagedissen. De maximaal 

drie meter lange wurgslang 

leeft vooral van ratten en 

andere knaagdieren. De boa 

sluipt op haar prooi af en 

bespringt en wurgt 

vervolgens de prooi. De boa 

zit graag in bomen en is ook 

een goede zwemmer.  
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