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Inleiding
Vuursalamanders zijn raadselachtige dieren. Slechts zelden gezien door de meeste mensen, blijft
hun levenswandel amfibieënliefhebbers maar ook onderzoekers intrigeren. Deze tekst tracht een
beknopt beeld te schetsen van het leven van de vuursalamander in Vlaanderen en daarbuiten. De
tekst is gebaseerd op de beschikbare literatuur, al werden expliciete verwijzingen geweerd ter
wille van de leesbaarheid. Verder werden aanvullingen voorzien op basis van gegevens van enkele
Vlaamse vuursalamanderonderzoekers en –kenners. Ik dank Guido Catthoor, Kenny De Boeck,
Frank Pasmans, Koen Steenhoudt en Bert Vandebosch.
Vragen en opmerkingen zijn steeds welkom op jeroenspeybroeck@hotmail.com; mogelijk geven
deze aanleiding tot herzieningen en nieuwe edities van deze tekst.
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1 Uiterlijk
De vuursalamander behoort in onze contreien tot de ondersoort terrestris en is een grote (tot
20cm), vrij plompe en robuuste landsalamander met een rolronde staart en een contrastrijk
patroon dat vaak twee rijen gele vlekken of strepen aan weerszijden van de rug omvat.

twee wijfjes

twee mannetjes
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De tekening is behoorlijk variabel. Ze is echter wel uniek voor elk individueel dier en daarom (bij
adulte dieren) bruikbaar om individuen te herkennen.
Soms worden dieren met meer markante patronen gevonden, ook in Vlaanderen. Zo kan het
aandeel geel sterk overheersen.

© Bert Vandebosch

In sommige populaties komen dieren met oranje (in plaats van gele) vlekken voor – hun aandeel
lijkt ongeveer 1% van dergelijke populaties te bedragen.

zeldzame oranje kleurvorm samen met een gangbaar gekleurd dier

Opmerkelijk is dat deze beide bijzondere varianten niet in alle Vlaamse populaties lijken op te
duiken. Tot op vandaag is er geen Vlaamse populatie bekend waar ze samen voorkomen.
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1.1

Onderscheid tussen mannetjes en vrouwtjes.

Mannetjes onderscheiden zich van wijfjes door een bredere en hogere gezwollen cloaca
(lichaamsopening waar zowel spijsverteringstelsel, urinewegen en voortplantingsstelsel in
uitmonden), terwijl deze bij wijfjes vlak is in zijaanzicht. De cloacale zwelling lijkt bij de mannetjes
het meest uitgesproken in de herfst. In andere jaargetijden kan het moeilijk(er) zijn het
onderscheid te maken.

cloaca mannetjes - © Koen Steenhoudt

cloaca wijfjes - © Koen Steenhoudt
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Verder zijn wijfjes doorgaans plomper en hebben mannetjes een relatief grotere kop, langere
poten (vooral voorpoten), langere staart en meer uitgesproken klierbultjes op de grens tussen rug
en flank, al zijn dergelijke verschillen minder bruikbaar om het onderscheid te maken in het veld.
Bovendien wordt de algemene lichaamsvorm van elk dier uiteraard ook door de mate van
doorvoeding beïnvloed.

1.2

Larven

Vuursalamanderlarven zijn vrijwel steeds te herkennen aan een bleke (witte of gele) kleur aan de
basis van de poten. Hun kop is relatief breed in vergelijking met de larven van onze inheemse
watersalamanders. In waters waar vuursalamanderlarven samen met larven van
watersalamanders voorkomen, zijn de meeste vuursalamanderlarven doorgaans echter al vrij
groot of zelfs al aan land gegaan wanneer de watersalamanderlarven pas verschijnen (ongeveer
vanaf mei). Het vlekkenpatroon op de zijkant van de staart kan gebruikt worden om larven
individueel te herkennen.

larve - © Koen Steenhoudt

In vergelijking met andere Europese salamandersoorten van stromend water, heeft de
vuursalamander relatief grote kieuwen. Daardoor is hij ook in staat in stilstaand water zijn
larvenleven door te maken (zie verder). Interessant is dat de kieuwen zichtbaar groter kunnen
zijn in waters met een lager zuurstofgehalte.

9 reeds vrij oude larven - © Koen Steenhoudt
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2 Verspreiding
Sinds de vuursalamanders van het Nabije Oosten, Noord-Afrika en Corsica tot aparte soorten
gerekend worden, is de vuursalamander een strikt Europese soort met een vrij wijde verspreiding
en tal van ondersoorten, vooral in het Iberisch schiereiland.

bron: Wikipedia

De bij ons inheemse, veelal gestreepte ondersoort Salamandra salamandra terrestris komt
nagenoeg uitsluitend voor in Frankrijk, het uiterste noordoosten van Spanje (hoewel voor die
regio soms ook een aparte ondersoort wordt erkend), het westelijk deel van Duitsland, Nederland
en België.
De noordwestelijke grens van het verspreidingsgebied van de vuursalamander loopt door
Vlaanderen.

bron: Hyla

Het zwaartepunt van het Vlaamse areaal ligt in de Vlaamse Ardennen, in het zuiden van OostVlaanderen, met een relatief goed aaneengesloten voorkomen. Meer geïsoleerd zijn er
vindplaatsen meer noordelijk in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. In de provincie Limburg is
er een vindplaats in de Voerstreek, waar echter (ondanks enkele gerichte zoekpogingen) na een
larvenvondst in 2001 geen waarnemingen meer konden verricht worden. In een nog verder
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verleden kwam de soort in West-Vlaanderen voor op de Zwarteberg, waar ze nog steeds in
Frankrijk op minder dan een kilometer van de grens voorkomt.

3 Habitat en habitatgebruik
De vuursalamander is een kenmerkende soort van oude loofhout- en bronbossen. Naaldbossen
worden minder vaak bevolkt, onder meer omdat deze veelal minder goed water en vocht
vasthouden.

3.1

Landhabitat

Een goede landhabitat heeft een bodem met een dikke, losse humuslaag die goed doorgraafbaar
is en goed vocht kan vasthouden. Er zijn ook voldoende schuil- en overwinteringsplaatsen onder
de vorm van muizengangen, ruimte tussen boomwortels (van bv. grote en oude beuken),
stronken, stobben, takkenhopen, maar soms ook steenhopen. De aanwezigheid van een kruidlaag
is niet strikt essentieel maar kan van pas komen voor het handhaven van een relatief hogere
luchtvochtigheid in en op de bodem en het toelaten van activiteit van volwassen dieren bij
winderig weer.

holte tussen de wortels van een beuk die als schuilplaats fungeert

Het individuele leefgebied (home range) van de meeste dieren is klein. Sommige dieren gebruiken
jaren na elkaar dezelfde schuilplaats. Jonge dieren zouden iets avontuurlijker zijn aangelegd,
terwijl ook mannetjes werden terug gevonden na het overbruggen van een afstand van een kleine
kilometer. Seizoenale migraties lijken te bestaan maar zijn niet goed gekend. In Nederland zouden
ze een afstand van ongeveer 200 meter beslaan, maar de afstand is ongetwijfeld sterk afhankelijk
van de kenmerken van elk leefgebied. Verbreiding en kolonisatie van nieuwe gebieden treedt op
door zwerfgedrag van juvenielen of volwassen dieren, maar ook door het stroomafwaarts
uitspoelen van larven.
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uit een knotwilg te voorschijn komend dier aan het begin van de nacht

3.2

Waterhabitat

Vaak is de staat van de waterhabitat het meest cruciale element voor de duurzaamheid van een
vuursalamanderpopulatie. Larven worden typisch aangetroffen in koele, voedselarme bronbeken.
In heel wat locaties worden echter stilstaande waters, gaande van bospoelen tot kleine
karrensporen, ook (en soms zelfs uitsluitend) gebruikt. Een bos dat een variatie aan waters bevat,
biedt de lokale vuursalamanderpopulatie wellicht de beste kansen. Een divers aanbod laat enige
risicospreiding toe voor het voortplantingssucces en maakt de jaarlijkse kans op overleving van
larven groter. Wijfjes die larven afzetten in ondiepe tijdelijke waters, zoals grachten en
karrensporen wagen wellicht een grotere gok. Een beperktere aanwezigheid van roofdieren en
een net iets hogere temperatuur zou de larvale ontwikkeling hier misschien iets sneller kunnen
laten verlopen. Door vroegtijdig droogvallen van het waterlichaam kunnen deze larven echter
verloren gaan, soms nagenoeg elk jaar opnieuw. In nattere jaren kan deze risicovolle keuze echter
wel renderen en een extra bonus toevoegen aan het aantal metamorfoserende dieren. Anderzijds
kunnen populaties krimpen of klein blijven als de waterhabitat beperkt is tot dergelijke tijdelijke
en (veelal te vroeg) droogvallende waters. Wanneer minder vergankelijke waters beschikbaar
zijn, worden snel droogvallende waters wellicht al eens vaker gebruikt in populaties met grote
dichtheden aan volwassen dieren. In bossen waar geschikte beken en bospoelen ontbreken, valt
het belang van dergelijke waters voor het voortbestaan van de populaties echter niet te
onderschatten.
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twee wijfjes tijdens larvenafzet in een ondiepe gracht die meestal (te) vroeg in het jaar droogvalt

De larven hebben voldoende voedsel nodig. Een gezonde fauna van ongewervelde prooidieren is
dus van belang. Voornamelijk in stilstaand water brengt lichtinval echter de ontwikkeling van
waterplanten en de komst van heel wat larven-etende roofdieren met zich mee. Daarom vormen
beschaduwde bospoelen een geschiktere habitat dan de typische zon-beschenen amfibieënpoel.
Lichtinval kan ook meer bruine kikkers (Rana temporaria) naar de poel lokken. Het is gekend dat
mannelijke bruine kikkers vrouwelijke vuursalamanders tijdens het afzetten van de
salamanderlarven kunnen omklemmen, waarbij de salamanders geregeld verdrinken.
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wijfje omklemt door mannetje bruine kikker

Verder hebben de larven ook voldoende schuilplaatsen nodig om het hoofd te bieden aan
waterroofdieren en hoge stroomsnelheden. Vaak kunnen gevallen bladeren voor voldoende
schuilmogelijkheid zorgen, vooral in kleinere stilstaande waters. In stromend water zijn luwe
zones van belang, om te vermijden dat de larven uitgespoeld worden naar meer stroomafwaarts
gelegen waterlopen waar ze onder meer ten prooi vallen aan vis en soms ook buiten het geschikte
bos/landhabitat terecht komen. Luwten zijn talrijker in meanderende waterlopen of in
waterlopen waar (natuurlijke of artificiële) stutten poeltjes creëren in de loop van de beek. Bij
stroomsnelheden van meer dan 5cm/s zouden jonge larven wegspoelen, terwijl oudere het nog
zouden kunnen uithouden tot bij 7cm/s en de geprefereerde stroomsnelheid onder 3cm/s zou
liggen. Boven 20cm/s gaan alle larven verloren.
Zones met zwak hellende oevers zijn van belang voor een vlotte larvenafzet. Afkalvende
beekoevers met onbegroeide kliffen duiden meestal op ongewenste periodes van hoge
waterstanden en debieten.
Tenslotte is de waterkwaliteit van groot belang. Een goede waterkwaliteit weerspiegelt zich
doorgaans in een weelde aan ongewervelde prooidieren en impliceert ook voldoende zuurstof.
Stromend water heeft doorgaans een hoger zuurstofgehalte dan stilstaand water. Een toename
van de lichtinval op oorspronkelijk koele, beschaduwde bospoelen resulteert vaak in onder meer
ongewenste dalingen in zuurtegraad en zuurstofgehalte.
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4 Activiteit en activiteitsgraad
Overdag schuilen de meeste salamanders in een koele en vochtige (maar niet te natte) plaats
onder stronken, tussen boomwortels, in muizengangen, ... . Hoewel niet valt uit te sluiten dat op
sombere, regenachtige dagen dieren ook overdag op pad kunnen gaan, zijn onze vuursalamanders
voornamelijk nachtactief. Ook larven voeden zich vooral ’s nachts en laten zich dan makkelijker
in het water opmerken.
Het aantal actieve adulte dieren is doorgaans het hoogst tijdens of kort na regen
(vochtigheidsgraad > 90%) en een temperatuur boven 5°C. Afwezigheid van maanlicht en lage
windsnelheden zouden eveneens bevorderlijk zijn, maar zijn van minder belang. Het aantal dieren
dat op een gegeven nacht op pad gaat hangt bovendien af van de omstandigheden in de dagen,
seizoenen, jaren, ... die eraan vooraf gingen. Regen na lange droogte zou veelal resulteren in
grotere activiteit dan een regendag die volgt op een reeks van meerdere natte dagen.
Door de veelheid aan factoren is het meestal moeilijk de getelde aantallen salamanders op een
gegeven nacht te verklaren, laat staan te voorspellen. Er lijken geen momenten te bestaan waarop
alle (adulte) dieren zich geroepen voelen hun schuilplaatsen te verlaten. Wellicht kunnen ze heel
wat van hun activiteiten (eten, paren, ...) ook (deels) ondergronds uitvoeren, waardoor de dieren
niet per se zichtbaar actief zijn. In populaties met grote dichtheden kunnen meestal ook lage
aantallen dieren worden aangetroffen bij lagere temperaturen, lagere vochtgehaltes, hogere
windsnelheden, ... Zie ook verder onder “Aantallen, dichtheden en populatiesamenstelling”.
Bij periodes van aanhoudende droogte en vorst, zijn de dieren inactief. Van een echte winterslaap
(zoals bij bepaalde zoogdieren, waarbij de interne stofwisseling voor een enkele afgebakende
periode tot een minimum wordt herleid) of zomerslaap (vooral in warmere streken) is eigenlijk
geen sprake. Als de lente moeizaam op gang komt en een periode van dooi en regen wordt gevolgd
door een late winterprik, kunnen de dieren vrij snel actief en opnieuw inactief worden. Milde,
natte winters kunnen soms een hoge graad van activiteit toelaten - zie ook verder onder
“Levensloop en jaarcyclus”.

5 Voedsel, vijanden en afweer
Vuursalamanders voeden zich (als larve én als adult dier) met ongeveer alles wat ze naar binnen
kunnen spelen aan ongewervelde dieren. Adulten eten onder meer (naakt)slakken, regenwormen,
spinnen, kevers, miljoenpoten, ... , terwijl larven onder andere allerlei insectenlarven (van o.m.
steenvliegen en eendagsvliegen), wormen en vlokreeftjes eten.
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klaar om een worm op te eten

Gezien hun huidgif (dat wordt geproduceerd door klieren verspreid over het hele lichaam) en de
relatief verborgen levenswijze van volwassen vuursalamanders, voeden roofdieren zich naar alle
waarschijnlijkheid slechts zelden of nooit in aanzienlijke mate met vuursalamanders. Er zijn
echter wel gevallen van predatie door onder meer everzwijn, das, bruine rat, fazant, ... bekend.

bij het optillen van een golfplaat, liet een bruine rat zijn vuursalamanderprooi liggen
(ietsje linksonder het midden van het beeld) en vluchtte de grond in (zie gangopening boven in beeld)

Juveniele salamanders zouden door een geringere giftigheid vaker worden gegeten en verdedigen
zich ook iets heftiger dan adulte dieren (nl. door feller te spartelen, in een poging te ontsnappen).
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Vuursalamanderlarven vallen in onze streken onder meer ten prooi aan bepaalde larven van
insecten (o.a. libellen), volwassen waterbewonende insecten (wantsen, kevers, ...), maar ook wel
eens aan vogels, watersalamanders, ... . De aanwezigheid van vis heeft een duidelijk negatieve
invloed op de larvale overleving. Larvaal kannibalisme kan een belangrijke rol spelen, vooral bij
hoge dichtheden aan larven en/of lage dichtheden aan prooidieren. Dit treedt vaak op in kleinere
waters en/of waters waar schuilmogelijkheden schaars zijn. Aangevreten poten of tenen
herstellen zich geregeld slechts deels of moeizaam en kunnen dan nog tot in het volwassen leven
zichtbaar blijven.

larve met aangevreten rechterachterpoot

Wellicht is dergelijk partieel kannibalisme een van de oorzaken van volwassen tenenconfiguraties
die afwijken van de normale (zijnde, 4 aan elke voorpoot en 5 aan elke achterpoot).

twee voorbeelden van een onvolledig/onvolmaakt terug gegroeide rechterachterpoot
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Uitzonderlijk kan men gevallen van onvolmaakte regeneratie vinden die zich niet beperken tot de
tenen.

jonge vuursalamander met een “vijfde poot”, waarschijnlijk het gevolg van onvolmaakte wondheling
© Koen Steenhoudt

Het gif van de vuursalamander heeft bestanddelen die nergens anders in de natuur worden
gevonden. Het moet niet alleen grotere belagers ontraden vuursalamanders te verorberen, maar
heeft ook een belangrijke beschermende rol als antibioticum. Bij dreiging of ruw behandelen loost
het dier het witte gif. In bepaalde gevallen kan het gif uit de klierporiën op de rug worden gespoten
over enige afstand (tot 2m). Hoewel dit maar zelden waargenomen wordt en het gif als
ongevaarlijk voor de mens wordt beschouwd, wordt dit best vermeden door de dieren zo weinig
mogelijk te manipuleren (merk op: het hanteren van vuursalamanders is vergunningsplichtig).

6 Levensloop en jaarcyclus
De levensloop van de vuursalamander is uniek voor alle salamanders ter wereld. Zijn
ontwikkeling kent namelijk geen (uitwendig) eistadium: kieuwendragende larven van ca. 2,53,5cm komen ter wereld (bij de geboorte breken ze uit een vliezig “eiomhulsel”; vroeger:
ovoviviparie of eierlevendbarendheid, nu beter: larviparie). Sommige ondersoorten en verwante
soorten slaan zelfs het larvenstadium over en zetten meteen (een klein aantal) juvenielen op de
wereld (vroeger: viviparie of levendbarendheid, nu beter: juviparie, want echte viviparie
impliceert uitwisseling met het moederdier tijdens de embryonale ontwikkeling via een placenta).
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De duur van het larvenleven is afhankelijk van het moment in de seizoenen waarop de larven
werden afgezet en hoe zich dit vertaalt in het mogelijke tijdsvenster om aan land te gaan. Soms
worden uitzonderlijk grote larven gevonden die tot ongeveer een jaar in het water kunnen
doorgebracht hebben. Dit is wellicht vooral een gevolg van periodes van droogte of vorst, die het
aan land gaan onaantrekkelijk maken. Dergelijke periodes zullen het verloop van de ontwikkeling
van het dier voornamelijk doen afwijken wanneer het als larve eerder laattijdig werd afgezet. Een
belangrijke rol wordt ook gespeeld door lokale omstandigheden zoals de mate van permanentie
van het water, de watertemperatuur en het voedselaanbod. Ruwweg duurt het larvenleven in
onze contreien wellicht (voor in het voorjaar afgezette larven) meestal 3 tot 5 maanden.
Bij grotere dichtheden zouden larven kannibalisme trachten te ontvluchten door zich sneller te
ontwikkelen en bij kleinere grootte en lagere biomassa (vervroegd) aan land te gaan. De grootte
waarbij de dieren tot de metamorfose overgaan en het landleven beginnen is dan ook variabel,
maar gewoonlijk is dit bij een lengte van 4-7cm. Rond de metamorfose eten de dieren amper of
niet. In deze periode neemt het gele pigment ook meestal duidelijk toe. Deze toename hangt
wellicht eerder samen met de lichaamsgrootte dan met het precieze tijdstip van het aan land gaan.
Pas uit het water gekomen jonge dieren kunnen dus variëren van relatief klein en (nog) donker
gekleurd tot wat groter en met (reeds) vrij veel geel pigment. Vanaf ongeveer 6cm zijn het gros
van de jonge dieren een pak geler dan hun volwassen versie, waarbij de gele kleur (meer dan bij
adulte dieren) ook delen van het midden van de rug beslaat.

juveniele salamander, met relatief veel geel pigment
(merk op: gezond en wel, maar met maar 3 poten)

Onderzoek stelt dat dit oorspronkelijke geelaandeel onder invloed zou staan van de kleur en aard
van de bodem van het waterlichaam waarin het dier als larve leefde.
In de juveniele/subadulte periode maken de dieren de snelste groei door en verandert het
vlekkenpatroon tot zijn (quasi) stabiele adulte vorm, waarbij het geelaandeel doorgaans (maar
niet altijd...) afneemt en het centrale deel van de rug meestal (maar niet altijd...) zwart is.
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afname van pigment – links: een jong dier op 9/4/2012, rechts: zelfde dier op 11/9/2012
© Koen Steenhoudt

In sommige, duidelijk schaarsere gevallen kan de heldere kleur echter ook merkelijk toenemen.

toename van pigment in een oranje dier – links: 7/10/2009, rechts: zelfde dier op 29/1/2013

Geslachtsrijpheid wordt in onze streken (naar alle waarschijnlijkheid) meestal op een leeftijd van
ca. 6 jaar bereikt (wijfjes wellicht iets later dan mannetjes). Het is niet makkelijk geslachtsrijpheid
vast te stellen in het veld. Ook de leeftijd van een dier kan niet rechtstreeks in het veld bepaald
worden. Er kan slechts een aanname worden gedaan op basis van de lichaamslengte, ook al is er
geen echt vaste lengte waarbij geslachtsrijpheid intreedt. Als pragmatische grens hanteer ik 14cm
(en niet de 12cm uit sommige studies). In de praktijk is het geslacht (vooral van dieren tussen 14
en 16cm) echter soms niet eenvoudig te bepalen, terwijl een dier dat iets kleiner is dan 14cm soms
al duidelijke geslachtskenmerken kan vertonen. Bij wijfjes treedt deelname aan de voorplanting
voornamelijk op vanaf 16cm.
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Paringsbereide mannetjes staan vaak met gestrekte voorpoten op de uitkijk op een min of meer
open plek, een beetje zoals ook de mannetjes van de gewone pad (Bufo bufo) dat doen. In die
periode zouden ze zelfs enigszins territoriaal gedrag vertonen, al lijkt dat bij ons minder
uitgesproken dan bv. bij vuursalamanders uit het noordoosten van Spanje of bij verwante soorten
uit de Alpen.

twee mannetjes op de uitkijk
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Gevechten tussen mannetjes worden (althans in onze streken) niet zo vaak waargenomen.

twee mannetjes in gevecht

Deze zouden moeilijk te onderscheiden kunnen zijn van doelloze paringspogingen tussen twee
mannetjes (zie foto hieronder).

twee mannetjes tijdens “vergissingsparing”
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De eveneens vrij zelden waargenomen paring (zie hieronder) gebeurt op het land, waarbij het
mannetje onder het wijfje kruipt en haar in een houdgreep neemt (paringsomklemming of
amplexus).

paringsomklemming (mannetje onderaan, wijfje bovenop)

Na wat ritmisch gewrikkel en gefriemel dropt hij een zaadpakketje (spermatofoor) op de
bosbodem, dat zij dan met haar cloaca opneemt. Daarna worden de eicellen/eieren inwendig
bevrucht (in het moederdier). Wijfjes kunnen sperma van meerdere mannetjes meedragen en
kunnen dit een tijd bewaren. Zo kunnen ze dus tot op zekere hoogte sturen wanneer het zaad voor
de feitelijke bevruchting ingezet wordt.
Na de bevruchting volgt de embryonale ontwikkeling. Bij geschikte omstandigheden en wanneer
de larven voldoende ontwikkeld zijn, begeeft het zwangere wijfje zich naar het water en gaat
meestal slechts met het achterste deel van haar lichaam te water. De voorkeur gaat naar vrij
ondiepe en luwe zones.
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twee wijfjes tijdens de larvenafzet (boven: aan de rand van een gracht, onder: in ondiepe zone van een bospoel)

Het wijfje kan ‘beslissen’ om het baren uit te stellen. Zo kan bv. een wijfje dat in een droge lente
‘te laat was’ om haar larven af te zetten, de afzet uitstellen tot na de eerste najaarsregens.
Let wel: ook mannetjes gaan wel al eens in het water zitten, vooral na periodes van droogte en/of
inactiviteit. Vooral de huid op de buik van amfibieën is bijzonder geschikt om water op te nemen.
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Het aantal larven per wijfje kan sterk variëren (volgens een Duits onderzoek van 8 tot 75, maar
meestal 15-40). Aangezien larven uit een groot legsel doorgaans kleiner zijn dan die uit een
kleiner legsel, levert de grootte van een larve slechts een beperkte indicatie voor zijn ouderdom.
Meteen na het afzetten van het legsel gaat reeds veel energie naar de aanmaak van nieuwe
eicellen. Het voedsel (kwantiteit en voedingswaarde) dat het wijfje in die periode verorbert zal de
grootte en goede toestand van haar volgende worp bepalen.

twee larven van verschillende grootte

Heel wat wijfjes zetten hun volledige legsel af in één nacht, maar de meeste doen er langer over
(meestal minder dan 10 dagen). Of kleinere, dan wel grotere, larven eerst worden afgezet, is
controversieel. Vermoedelijk nemen de meeste wijfjes in onze contreien elk jaar aan de
voortplanting deel, terwijl dat in hoger gelegen streken (bv. Pyreneeën) doorgaans slechts één
keer per 2 jaar zou zijn.
Het fabeltje dat vuursalamanders niet kunnen zwemmen wordt vrij eenvoudig ontkracht wanneer
men een larvenafzettend wijfje verstoort.
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zwemmende vuursalamander

Vuursalamanders hebben geen klokvaste jaarkalender. De timing van de hierboven beschreven
gebeurtenissen is variabel en is wellicht afhankelijk van onder meer de (jaarlijkse verschillende)
weersomstandigheden in bepaalde jaargetijden en de kenmerken van de voortplantingswaters
(o.a. temperatuursverloop doorheen het jaar, inclusief of ze dichtvriezen en tot op welke diepte).
Veel van de beschikbare relevante literatuur stamt uit delen van Europa met een meer
continentaal klimaat (bv. Duitsland), waar de doorgaans harde(re) winter activiteit in dat deel van
het jaar uitsluit. In dergelijke streken lijkt de regel dat de meeste larven worden afgezet na de
wintervorst (meestal februari-mei). Metamorfose lijkt dan voornamelijk op te treden van juni tot
augustus. Paringen zouden vooral voorvallen van juli tot september.
In Vlaanderen werden echter reeds duidelijke afwijkingen op dit patroon waargenomen. Ons
eerder Atlantisch beïnvloed klimaat met zijn zachtere winters laat in Vlaanderen toe dat in de late
herfst en de winter reeds behoorlijk wat larven worden afgezet. Nog anders lijkt het te lopen in
omstandigheden waarbij het voortplantingswater jaarrond een geschikte temperatuur en
constante waterdiepte behoudt (bv. door instroom van kwelwater). Ook hier treden pieken van
larvenafzet op in het late najaar en het vroege voorjaar (duur en grootte afhankelijk van het weer
in de winter), maar afzet en/of larven kunnen in principe nagenoeg het hele jaar door worden
vastgesteld. Het valt niet uit te sluiten dat in deze timingsaangelegenheden zelfs verschillen
bestaan tussen Vlaamse populaties onderling.
Elke vereenvoudigde beschrijving van de jaarcyclus geeft slechts een gemiddelde trend aan – zoals
veel amfibieënsoorten, kan ook de vuursalamander flexibel omspringen met zijn levenswandel,
waardoor in theorie gedurende het hele jaar larvenafzet, paringen, ... zouden kunnen voorvallen.
Algemeen kunnen we er echter van uit gaan dat de adulte activiteit pieken vertoont in het voorjaar
en de herfst, waarbij die laatste piek kan doorlopen in milde winters.
In het wild kunnen vuursalamanders meer dan 20 jaar worden. Enkele terrariumdieren werden
zelfs ouder dan 40 jaar.
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7 Aantallen, dichtheden en populatiesamenstelling

9 gele en 1 oranje - vuursalamanders verzameld voor het nemen van swab-stalen voor genetische analyse

De dichtheid waarmee adulte vuursalamanders in een bos voorkomen is doorgaans niet
homogeen, maar onder meer gekoppeld aan de nabijheid van geschikt voortplantingswater.
Sommige auteurs stellen dat open plekken en met name bosranden een bijzondere rol spelen,
eventueel omdat open terrein adulte dieren beter in staat stelt een partner te zoeken en misschien
ook omdat de temperatuur hier soms iets hoger kan liggen. Er bestaan indicaties uit Vlaamse
populaties die het (minstens lokale) belang van bosranden bevestigen.
Dichtheidschattingen in de literatuur lopen sterk uiteen van enkele tientallen tot meer dan 1000
dieren per hectare. Gedegen schattingen uit Vlaanderen zijn voorlopig niet beschikbaar, maar
tussentijdse berekeningen geven aan dat ook bij ons dichtheden van 1000 of meer dieren per
hectare lokaal voorkomen. Bij trajecttellingen stelt men zo tot meer dan 20 dieren per 100m vast.
In andere bosgebieden lijken deze aantallen echter minstens 10 keer lager. Gedegen monitoring
ontbreekt echter voor de meeste Vlaamse bosgebieden, wat veralgemening voorlopig uitsluit.
Volgens de literatuur benadert de verhouding tussen het aantal mannetjes en het aantal wijfjes
(sex-ratio) 1, al zijn wijfjes doorgaans minder vlot ‘detecteerbaar’. Meerjarig onderzoek in een
Vlaamse populatie laat zien dat de verhouding voor waarneembare, actieve dieren varieert
doorheen het jaar. Tijdens de herfstpiek is het relatieve overwicht aan mannetjes onder de actieve
dieren het grootst. Dit is vooral duidelijk tijdens de aanvang van deze piek (meestal in september)
en stemt overeen met een bijzonder hoge graad van mannelijke activiteit. De wijfjes maken in de
winter en lente een grotere proportie van de actieve dieren uit dan in de herfst, wat mogelijk
samenhangt met de verplaatsingen gekoppeld aan het afzetten van de larven. Dit lijkt vooral
duidelijk bij de eerste activiteit na vorstperiodes.
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Juveniele dieren maken een duidelijk kleiner deel van de waargenomen dieren uit. Hoe dat precies
komt, is moeilijk na te gaan. In de eerste plaats zijn ze natuurlijk moeilijker te spotten omwille van
hun geringe grootte. Men neemt meestal aan dat ze meer verborgen leven. Geopperde
verklaringen hiervoor zijn een lagere nood om rond te kruipen (geen voortplanting-gerelateerde
activiteit, hoewel daarentegen jonge dieren wel de meest avontuurlijke zouden zijn) en het
vermijden van kannibalisme. Daarnaast suggereert (beperkt) onderzoek dat deze leeftijdsgroep
écht schaarser zou zijn. De jongere stadia zijn sowieso kwetsbaarder, dus treedt er onder deze
veel meer sterfte in op. In tegenstelling tot bij volwassen dieren, kan de graad van overleving van
larven en juvenielen sterk schommelen tussen jaren. In combinatie met de hoge leeftijd die
volwassen dieren kunnen bereiken, is het dus mogelijk dat de adulte leeftijdsklasse jaar na jaar
gestaag wordt aangevuld met de (jaarlijks eerder schaarse) overlevenden van de pre-adulte
stadia. Na verloop van tijd zou dit dan het gekende beeld van een overmaat aan volwassen dieren
opleveren.

8 Bescherming en bedreigingen
De Vuursalamander is niet opgenomen in de Bijlagen II of IV van de Habitatrichtlijn, maar wel in
het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en
soortenbeheer (“Soortenbesluit”, vervangt sinds 1/9/2009 het KB van 22/9/1980) en werd als
prioritaire soort voor het Vlaams natuurbeleid naar voren geschoven. Door het Soortenbesluit
worden alle inheemse amfibieën, inclusief de vuursalamander, bij wet beschermd. Zo is het
verboden om deze dieren opzettelijk te vangen, te doden, of opzettelijk en betekenisvol te
verstoren (in het bijzonder tijdens de perioden van voortplanting, de afhankelijkheid van de
jongen, de overwintering en tijdens de trek). Bovendien is het verboden om inheemse amfibieën
te bezitten, te vervoeren, te verhandelen of te ruilen. Uit dit Soortenbesluit vloeit o.a. voort dat de
soorten niet uit de natuur mogen worden weggevangen, noch verkocht worden. Het Besluit
voorziet in een aantal afwijkingsmogelijkheden maar deze zijn zeer sterk afgelijnd en kunnen
enkel worden verleend door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Hiervoor moet een
aangetekend schrijven aan de bevoegde diensten van het ANB worden gericht. Wie onderzoek wil
doen naar vuursalamanders, dient dus over de nodige vergunningen te beschikken.
De recentste Rode Lijst van de amfibieën en reptielen van Vlaanderen noemt de vuursalamander
‘kwetsbaar’. De soort is in Vlaanderen in feite even schaars geworden als haar habitat. Verlies aan
kwaliteit en kwantiteit van de hierboven beschreven habitats hebben het Vlaamse areaal herleid
tot een grotendeels versnipperde toestand. Deze versnippering maakt de populaties kwetsbaar.
De te overbruggen afstanden belemmeren, in combinatie met de beperkte verplaatsingscapaciteit
van de soort, de uitwisseling van genetisch materiaal. Ook het (her)bevolken van geschikt habitat
(bv. na lokaal uitsterven) is hierdoor moeilijk en vaak onmogelijk. Bovendien zorgt ons uitgebreid
wegennetwerk voor sterfte van heel wat dieren die (ondanks hun doorgaans honkvaste aard) toch
op pad gaan. Mannetjes gebruiken wegen vaak als uitkijkpunt (zoals padden dat ook doen, zie
hoger) en worden daarbij vaak dood gereden.
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dood op de weg aangetroffen vuursalamander

Sommige populaties kennen nog steeds hoge dichtheden en beschikken over veel geschikte
waterhabitat en een ongeschonden landhabitat, terwijl andere populaties klein zijn en het
verliezen van een enkel geschikt voortplantingswater ernstige gevolgen kan hebben op het
voortplantingssucces van de volledige populatie. Zonder voldoende kwaliteitsvolle habitat (zie
hoger) kan de soort niet voortbestaan. Door hun lange levensduur kunnen adulte dieren jaren in
een gebied zonder geschikte waterhabitat aanwezig blijven, terwijl de voortplanting mogelijk
jaarlijks faalt door onder meer te hoge waterdynamiek of een problematische waterkwaliteit. Het
rooien van bos, voornamelijk in de nabijheid van het voortplantingswater, is ook ongewenst.
Hoewel vrij arbeidsintensief, werd door het aanleggen en/of onderhouden van kleine
waterhoudende poeltjes of karrensporen in minstens twee Oost-Vlaamse bossen en één VlaamsBrabants bos een gestage toename van de larvenafzet waargenomen. Om geschikte karrensporen
in stand te houden of nieuwe aan te leggen kan het volstaan om er in de late herfst of vroege winter
een paar keer door te rijden met een zwaar voertuig. Een eenvoudige kleine stuw kan luwe
bospoelen in de loop van een beekbedding creëren en pas na de metamorfosepiek (of niet) laten
droogvallen. Dergelijke kleinschalige initiatieven kunnen vaak het verschil maken.
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8.1

Meer info en beheersrichtlijnen:

Jacobs I. (2008) Toestand van de Vuursalamander in Oost-Vlaanderen. Ecologie,
verspreiding en aanzet tot soortbescherming. Eindrapport van de studie ‘Soortbeschermingsplan voor de Vuursalamander
in Oost-Vlaanderen’. Rapport Natuurpunt Studie 2008/7, Mechelen, België.
http://www.natuurpunt.be/uploads/natuurbehoud/natuurstudie/documenten/pag_699_eindrapport_soortbescher
mingsplan_vuursalamander_oostvlaanderen_2008_klein.pdf
Lambrechts J., Vanderheyden I., Stijnen T. (2011). Onderzoek naar de verspreiding van en
opmaak van een soortbeschermingsplan voor de Vuursalamander in Vlaanderen. Arcadis i.o.v. ANB
Vlaams-Brabant. 143 blz + kaartenbundel.

Een nieuwe, zeer ernstige dreiging wordt gevormd door een pas in 2013 beschreven
schimmelsoort, Batrachochytrium salamandrivorans (Bs of Bsal). Het gaat om een naaste verwant
van een andere chytridschimmel (B. dendrobatidis) die in Centraal-Amerika maar ook in vele
andere delen van de wereld tot grote sterfte en zelfs het uitsterven van soorten leidde. De nieuwe
schimmel werd ontdekt in Nederland. Daar bleek ze de oorzaak van een terugval van de populatie
naar 4% van haar oorspronkelijke omvang over een periode van slechts vier jaar (2010 => 2013).
Eind 2013 werd nabij Eupen het eerste voorkomen van deze schimmel in België vastgesteld.
Sindsdien is sterfte van vuursalamanders aan deze schimmel gelinkt op een viertal plaatsen in
Wallonië, waaronder een vondst nabij Dinant in 2016. In Vlaanderen dook hij vooralsnog (anno
mei 2016) enkel op bij enkele Alpenwatersalamanders in Duffel, waar hij (bij herhaalde bezoeken
aan de getroffen locatie) achteraf niet meer opnieuw vastgesteld werd.
Gezien de dramatische impact van deze schimmel in Nederland en de gedocumenteerde snelle
voortschrijding van diens reeds langer gekende verwant, verdient de nabijheid van deze schimmel
bijzondere aandacht. Het ANB werkte samen met experts ter zake een aangepast hygiëneprotocol
uit. Meer info op onderstande locatie.
https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/overlastschade/wildedierenziekten/surveillances/chytridiomycose-en-ranavirose-bij
Er wordt gewerkt aan een nationaal actieplan rond en plan van aanpak voor wanneer Bsal in
Vlaanderen zou worden vastgesteld.
Meer info:
Zoek op salamanders of salamanderziekte op
https://www.natuurpunt.be/nieuws
Stand van zaken
http://www.ravon.nl/Diensten/Onderzoek/Ziekteendoodsoorzaak/Bsal/tabid/3819/Default.aspx
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