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De Vuursalamander  
in het Zoniënwoud

Een populatieschatting en toekomstperspectief.

Loïc van Doorn

De Vuursalamander is een tot de verbeelding sprekende soort. ’s Nachts in de regen komt ze tevoorschijn en 

tegen zonsopgang verdwijnt ze weer onder de grond. Om Vuursalamanders te zien moeten we ons dus 

aanpassen aan hun levenswijze. Gewapend met regenjas, laarzen en hoofdlamp kunnen we bij nacht en ontij 

een licht schijnen op hun activiteiten. Om een idee te krijgen over de grootte en toestand van de populatie in 

het Zoniënwoud is gedurende zes jaar vangst-hervangstonderzoek uitgevoerd.

Een buitenbeentje

Het genus Salamandra waartoe de Vuursalamander Salamandra 
salamandra behoort, bevat zes soorten: vier in Europa, één in 
Noord Afrika en één in het Nabije Oosten (Seidel & Gerhardt 
2016). Naast de vele mythen en sagen die hun oorsprong vinden 
voor de start van onze jaartelling, zijn deze kleurrijke salaman-
ders ook vanuit biologisch oogpunt een buitenbeentje. Deze 

grote landsalamanders brengen immers larven of juvenielen 
ter wereld, in tegenstelling tot de meeste andere salamanders, 
die eieren leggen. De soort die het grootste verspreidings-
gebied heeft en in België voorkomt, is de Vuursalamander. 
Vuursalamanders komen in hun omvangrijk areaal in West-, 
Centraal-, Zuid- en Oost-Europa voor in uiteenlopende leefge-
bieden. Deze worden allen gekenmerkt door de aanwezigheid 
van ondergrondse schuilplaatsen voor de adulten en stilstaand 

Twee ‘vechtende’ adulte mannetjes Vuursalamander in het Zoniënwoud. Mannetjes kunnen tijdens de voortplantingsperiode onderling vechten om hun 

voortplantingssucces te vergroten. (© Loïc van Doorn)
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of stromend water voor het afzetten van de larven, behalve in 
het geval van populaties die de larvale fase overslaan en direct 
juvenielen ter wereld brengen (Beukema et al. 2016).

Voorkomen in België en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest

In Wallonië is de Vuursalamander wijd verspreid (Jacob et al. 
2007). In Vlaanderen bereikt de soort de noordwestelijke grens 
van haar verspreidingsgebied en komt ze gefragmenteerd voor 
in het zuidelijk deel van Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) (Bauwens & Claus 1996). Er 
zijn geen recente waarnemingen van de weinige populaties in 
Limburg en West-Vlaanderen. Verwacht wordt dat de soort hier 
regionaal is uitgestorven. In Vlaanderen staat de Vuursalamander 
als Kwetsbaar vermeld op de Rode Lijst (Jooris et al. 2012), in 
Wallonië als momenteel niet bedreigd (Jacob et al. 2007).

In België wordt aan de habitateisen voldaan in oude bossen, waar 
Vuursalamanders voldoende schuilplaatsen vinden om de droge 
zomers en vorstperiodes in de winter te overbruggen. Belangrijk 
hierbij is een goed ontwikkelde strooisellaag, dood hout, zoogdier-
gangen en holen tussen de wortels van oude bomen. Als voort-
plantingshabitat doen verschillende types kleinere permanente 
en tijdelijke waters dienst, onder meer bospoelen, (kwel)beken, 
grachten en karrensporen (Seidel & Gerhardt 2016). In Vlaanderen 
heeft de Vuursalamander een lange afzetperiode, van de herfst 
tot en met de lente, afhankelijk van de weersomstandigheden en 
beschikbaarheid van water (eigen waarnemingen). Larvale groei 
wordt beïnvloed door temperatuur en voedselaanbod. De meeste 
larven in tijdelijke watersystemen metamorfoseren in mei of juni. 
Waterpermanentie tot de vroege zomer is dus een vereiste voor 
succesvolle voortplanting (Seidel & Gerhardt 2016).

De enige populatie in het BHG bevindt zich in het Zoniënwoud. 
Dit is een historisch permanent bos van 4.400 hectare gelegen 
op zowel Brussels, Waals als Vlaams grondgebied. Het bos 
wordt al eeuwenlang als hooghout beheerd, waardoor Beuk 
Fagus sylvatica dominant aanwezig is (Everts et al. 2020). In 
onze contreien vormt het Zoniënwoud een typisch habitat voor 
Vuursalamanders. Er zijn historische waarnemingen gedocu-
menteerd in zowel het BHG als het Vlaams Gewest (Weiserbs 
& Jacob 2005). Vandaag worden ze verondersteld enkel in het 
BHG-deel van het bos voor te komen (Lambrechts et al. 2011). 
Door het lage aantal waarnemingen wordt echter vermoed dat 
de populatie klein is (Bauwens & Claus 1996). Recente onderzoe-
ken (van Doorn & Wellekens 2017, van Doorn 2020, Wellekens 
2010) toonden aan dat de populatie zich voortplant in de boven-
lopen van slechts twee beken (Jooris 2007).

Populatiegrootte inschatten via vangst-
hervangstonderzoek

De vraag naar populatiegroottes wordt frequent gesteld, zowel 
vanuit ecologisch als beleidsperspectief. Populatiegroottes en 
genetische toestand zijn immers vaak gecorreleerd (White & 
Searle 2007). Geïsoleerde kleine populaties boeten door toevals-
processen geleidelijk in aan genetische diversiteit en lopen 
hierdoor het risico in een extinctiespiraal terecht te komen 

(Goovaerts et al. 2018). Populatiegroottes zijn echter niet 
eenvoudig te schatten en de gebruikte methodes zijn in grote 
mate onderhevig aan aannames en de methodiek om data in 
te zamelen. In het geval van Vuursalamanders is het niet moge-
lijk om de hele populatie te tellen. Een deel van de populatie 
wordt daarom gebruikt om de totale grootte te schatten via 
vangst-hervangstonderzoek (Krebs 1998, Box 1).

Van cruciaal belang voor een vangst-hervangstonderzoek is dat 
individuen herkend kunnen worden als ze op een later moment 
opnieuw gevangen worden. Hiertoe worden allerlei hulpmiddelen 
gebruikt afhankelijk van de kenmerken van de soort(groep) die men 
onderzoekt, zoals ringen, knippen van tenen en aanbrengen van 
markeringen. Het doel is om elk individu een uniek herkenningste-
ken te geven (Silvy 2020). Voor verschillende soorten is er van nature 
voldoende morfologische variatie om individuen te herkennen, dus 
zonder markeringen aan te brengen (Bonner & Holmberg 2013). 
In België worden verschillende amfibieënsoorten opgevolgd met 
behulp van natuurlijke patronen. Markante voorbeelden hiervan 
zijn de Geelbuikvuurpad Bombina variegata en Kamsalamander 
Triturus cristatus (Lewylle et al. 2018). Fenotypische verschillen 
worden ook gebruikt voor Vuursalamanders, aangezien ze een 
contrastrijk geel patroon hebben dat uniek is voor elk individu. Het 
vlekkenpatroon van Vuursalamanders is echter niet stabiel door-
heen de tijd (Thiesmeier 2004). Voor korte onderzoeksperioden is 
dit geen probleem. Voor vangst-hervangstonderzoeken die meer-
dere jaren of zelfs tientallen jaren duren, is het correct herkennen 
van de individuen echter geen sinecure. Daarnaast is het bijhou-
den van een databank en het controleren van patronen voor 
meerdere vangstmomenten ook een tijdrovende bezigheid. Het 
computerprogramma ManderMatcher (Speybroeck & Steenhoudt 
2017) is hierbij een hele hulp (Figuur 1). Het gele patroon op de kop, 
kaken, rug, staart en tenen kan via een numerieke code ingegeven 
worden. Ook de onzekerheid over hoe het patroon bij toekomstige 
vangsten zal evolueren, kan ingegeven worden. Zo kan voor elk 
individu dat aan de databank wordt toegevoegd gericht gezocht 
worden op mogelijke eerdere vangsten.

Steekproefontwerp

De vuursalamanderpopulatie in het Zoniënwoud werd van 2015 
tot en met 2020 opgevolgd met als doel een populatieschatting 
te bekomen. Om aan de aanname van een gelijke vangstkans 
voor elk individu in de populatie te voldoen, volstaat het bemon-
steren van transecten niet. Ook het doorzoeken van het volledige 
leefgebied is niet haalbaar. Maar de potentiële afzetplekken voor 
larven zijn beperkt in het Zoniënwoud. Slechts twee kleine (bron)
beken worden met regelmaat gebruikt. Alle adulte vrouwtjes in 
de populatie komen dan ook op deze plekken ‘s nachts hun larven 
afzetten. Door in opeenvolgende jaren in de afzetperiode (herfst-
winter-lente) beide beken te monitoren, kunnen afzetperioden 
met elkaar vergeleken worden om een schatting van het aantal 
adulte vrouwtjes in de populatie te verkrijgen via de Schnabel 
methode. Individuen zijn enkel vergeleken tussen afzetperioden 
en niet binnen afzetperioden om een gestandaardiseerde steek-
proef te verkrijgen. De populatiegrootte van een afzetperiode 
werd dan bekomen door een vergelijking met alle voorafgaande 
afzetperiodes. Een bedenking hierbij is wel dat de lange studiepe-
riode van zes jaar niet voldoet aan de aanname van een gesloten 
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Box 1: Populatieschattingen via vangst-hervangstonderzoek

Deze studie in het Zoniënwoud startte niet met een uitgewerkte 
onderzoeksvraag of een duidelijke planmatige aanpak. Zoals 
bij veel mensen die op een bepaalde manier bij natuurbehoud 
betrokken zijn, lag verwondering en interesse aan de basis. 
Vuursalamanders zijn mysterieuze dieren en om ze beter te 
begrijpen werd al snel begonnen met het nemen van identifica-
tiefoto’s. Door individuen na verloop van tijd te hervangen krijg 
je een schat aan potentiële informatie. Home ranges, dispersie, 
seizoenaliteit, leeftijd, overleving en populatieschattingen 
kunnen berekend worden door simpelweg foto’s van dieren 
te nemen. Naargelang het aantal dieren dat wordt gevonden, 
wordt het echter al snel arbeidsintensief om de foto’s manu-
eel met elkaar te vergelijken. Om de werklast te verlichten 
zijn verschillende foto-identificatieprogramma’s ontwikkeld. 
Voorbeelden hiervan zijn Wild-ID, I3S, APHIS en AmphIdent 
(Matthé et al. 2017). Onderliggend aan deze programma’s zijn 
algoritmes die de foto’s in de database vergelijken en gelijkaar-
dige patronen weerhouden om daarin mogelijke hervangsten 
te herkennen. Het ManderMatcher programma (Figuur 1) is 
specifiek ontwikkeld voor de verschillende (onder)soorten 
van Vuursalamanders (Speybroeck & Steenhoudt 2017). Dit 
programma is niet gebaseerd op patroonherkenning, maar 
werkt op basis van een code die voor elk individu wordt inge-
geven. Dit heeft als voordeel dat de kans op het missen van 

hervangsten kleiner is, doordat het filteren gericht door de 
gebruiker kan gebeuren. Het analyseren van de vergaarde data 
is mogelijk via tal van methoden, naargelang de onderzoeksvra-
gen. Een frequent gebruikt programma voor het analyseren van 
vangst-hervangstdata is MARK (Cooch & White 2015).

Het basismodel om een populatieschatting te bekomen is de 
zogenaamde Lincoln-Petersen schatting (Krebs 1998). Via een 
eenvoudige wiskundige formule wordt de populatiegrootte 
berekend aan de hand van het aantal gevangen dieren en het 
aantal individuen dat wordt hervangen. Hoe meer hervang-
sten, hoe preciezer de schatting van de populatiegrootte 
wordt. Om deze zo nauwkeurig mogelijk te krijgen, kunnen 
meerdere opeenvolgende vangstmomenten gebruikt worden. 
De aangepaste Lincoln-Petersen formule voor meer dan twee 
vangstmomenten wordt de Schnabel methode genoemd 
(Krebs 1998).

Een correcte schatting is onderhevig aan verschillende aanna-
mes waaraan voldaan moet worden. Voor de Lincoln-Petersen 
en Schnabel formule moet de populatie gesloten zijn: er is 
geen emigratie, immigratie, sterfte of geboorte tijdens de 
onderzoeksperiode. Daarnaast moet ook elk individu in de 
populatie een gelijke vangstkans hebben (Krebs 1998).

Figuur 1. ManderMatcher als identificatietool en databank. Het vlekkenpatroon wordt manueel omgezet in een numerieke code, die vergeleken word met de individuen 

in de database en vervolgens gerangschikt op basis van overeenkomsten. In dit voorbeeld is het adult vrouwtje met ID 000082 gezien in 2016, 2017, 2018 en 2020.
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populatie. Er zal dan namelijk zowel rekrutering als mortaliteit 
bij adulte vrouwtjes hebben plaatsgevonden binnen die periode. 
Omwille van het laag reproductief succes van deze populatie - in 
vergelijking met andere populaties worden juvenielen en suba-
dulten immers slechts sporadisch teruggevonden (INBO ongepu-
bliceerd) - en de hoge leeftijden die Vuursalamanders in het wild 
halen (tot meer dan twintig jaar) (Seidel & Gerhardt 2016), wordt 
ervan uitgegaan dat een overschatting door sterfte en rekrutering 
geen grote impact heeft op de populatieschattingen.

De steekproef verliep volledig non-invasief, door ‘s nachts 
de twee beken af te wandelen met een hoofdlamp. Elke 
Vuursalamander werd gefotografeerd zonder deze te manipule-
ren en de waarneming werd doorgegeven via iObs, de mobiele 
applicatie van Waarnemingen.be. Na elke ronde werden de 
dieren ingegeven in een ManderMatcher databank en gematcht 
met dieren uit vorige rondes. 

Populatieschatting

Tijdens de dertig bezoeken van 2015-2020 werden in totaal 449 
adulte vrouwelijke Vuursalamanders gedocumenteerd. Na 
invoer in ManderMatcher werden 384 unieke individuen geïden-
tificeerd. De gegevens per afzetperiode en bronbeek zijn weerge-
geven in Tabel 1. Op basis van deze gegevens kan voor elke afzet-
periode een populatieschatting berekend worden (Figuur 2). De 
populatie aan adulte reproductieve vrouwtjes voor beek 1 wordt 
via de Schnabel methode gebaseerd op alle gegevens samen 
geschat op 766 dieren, met een ondergrens van 584 en een 
bovengrens van 1.084 dieren. De schatting voor beek 2 geeft aan 
dat er 403 adulte reproductieve vrouwtjes aanwezig zijn, met 
een ondergrens van 245 en een bovengrens van 783 dieren.

Uitgaande van een 1:1 verhouding van de geslachten bij 
Vuursalamanders (Vincenz 2005), telt de totale populatie in het 
Zoniënwoud bij benadering 2.000 adulten. De kritieke status van 
de Vuursalamander in het Zoniënwoud (Weiserbs & Jacob 2005) 
wordt niet herbevestigd. Schattingen van volledige populaties 
zijn weinig voorhanden omwille van de eerder aangehaalde 
problemen inzake steekproefmethodiek. Maar op basis van de 
beperkte bezette oppervlakte en de lage aantallen per vangst-
moment in vergelijking met andere populaties, die in Vlaanderen 
via transecttellingen worden gemonitord (INBO ongepubli-
ceerd), vermoeden we dat de populatie in het Zoniënwoud tot de 
kleinere onderzochte populaties kan gerekend worden. De soort 
vinden we er in slechts vier kilometerhokken terug en wordt 
beschouwd als zeer zeldzaam in de nieuwe atlas van het BHG 
(Graitson et al. ongepubliceerd).

Bedreigingen en kansen

Het Zoniënwoud lijkt op het eerste zicht over bijna de volle-
dige oppervlakte geschikt landhabitat te vormen voor de 
Vuursalamander, wat ook blijkt uit de historische waarnemin-
gen uit andere delen van het woud (Weiserbs & Jacob 2005). 
De ligging naast een grootstad en de (snel)wegen die het 
Zoniënwoud doorkruisen, brengen echter tal van bedreigingen 
voor de tegenwoordig kleine en ruimtelijk beperkte popula-
tie mee. Batrachochytrium salamandrivorans, een uitheemse 

schimmel die voor grote mortaliteit (Martel et al. 2013) zorgt bij 
de Vuursalamander is nog niet in deze populatie aangetroffen. 
Het grote aantal bezoekers in het bos vergroot echter de kans op 
een anthropogene introductie van deze schimmel.

De huidige droogteproblematiek gelinkt aan klimaatverandering 
heeft ook effect op de Vuursalamanders in het Zoniënwoud. De 
twee beken waar afzet van larven in plaatsheeft (Figuur 3), krijgen 
slechts laat in de afzetperioden water en het water sijpelt ook 
snel terug in de bodem, waardoor mortaliteit onder de larven in 
droge jaren compleet is. De klimaatmodellen voorspellen drogere 
zomers en nattere winters, gecombineerd met een hogere kans op 
neerslagpieken, wat de problematiek in de toekomst kan vergro-
ten. Vuursalamanders zijn langlevend en het af en toe uitvallen 
van larvencohorten is niet problematisch in grote gezonde popu-
laties. Bij structurele waterproblemen in kleine populaties kan 
een verminderde reproductie echter voor een afname in de totale 

Tabel 1. Gegevens gegroepeerd per beek en afzetperiode (s1516 is bijvoorbeeld 

seizoen 2015 – 2016). Het aantal vangstmomenten, het aantal gevangen adulte 

vrouwtjes (C: capture), het aantal hervangsten t.o.v. de voorgaande periode (R: 

recapture) en het cumulatieve aantal unieke gevangen dieren in de populatie voor 

de afzetperiode (M) zijn weergegeven voor iedere afzetperiode.

Figuur 2. Populatieschattingen van adulte vrouwtjes per afzetperiode voor 

beide beken (s1617 is bijvoorbeeld seizoen 2016 – 2017). De punten tonen de 

schattingen en de verticale lijnen zijn een maat voor de onzekerheid hierop (95% 

betrouwbaarheidsintervallen). De onzekerheden worden kleiner en de schatting 

dus nauwkeuriger naarmate er meer waarnemingen worden toegevoegd in de 

opeenvolgende afzetperioden. De data is samengevoegd per afzetperiode. Voor de 

schatting van elke afzetperiode wordt de data uit de voorgaande afzetperioden 

gebruikt, volgens de Schnabel methode.
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populatiegrootte zorgen. Daarnaast zorgt een lager aantal nako-
melingen voor een verminderde dispersiedruk. Het koloniseren 
van nieuw leefgebied, dat typisch voornamelijk door de jongere 
stadia gebeurt (Seidel en Gerhardt 2016), is een van de kansen om 
een robuuste metapopulatie, een complex van onderling door 
dispersie verbonden lokale populaties, te creëren. 

Grote en verbonden (meta)populaties kunnen beter om met 
deze bedreigingen. Er zijn echter geen indicaties dat de popula-
tie nieuw leefgebied heeft gekoloniseerd in de voorbije decennia. 
In het Zoniënwoud wordt de waterproblematiek uitvergroot 
door waterwinning onder het habitat van de Vuursalamanders 
(Lambrechts et al. 2011) en de versnelde afvoer van regenwater 
van de omliggende bebouwde gebieden en snelwegen via de 
beken, waardoor hoge debieten de larven kunnen meespoelen 
naar lager gelegen, ongeschikte gebieden. Daarnaast zorgt de 
afvloei van oppervlaktewater uit de omgeving voor een vuil-
last in de beken (Lambrechts et al. 2011). Leefmilieu Brussel 
tracht water op te houden voor de aanwezige populatie door 
het aanleggen van specifiek ontworpen dammen in de boven-
lopen van de beken (Figuur 3). Dit zorgt lokaal voor een hogere 
overlevingskans van de larven, maar is geen oplossing op lange 
termijn voor het structurele watertekort. Het feit dat de reste-
rende populatie heden ten dage gebonden is aan twee beken 
waarin voldoende reproductie niet gewaarborgd lijkt, is dan 
ook zondermeer de achilleshiel van de Vuursalamander in het 

Zoniënwoud. De verwachte resultaten van het genetisch onder-
zoek uitgevoerd in dezelfde periode zullen het mogelijk maken 
om genetische variabelen van de populatie in het Zoniënwoud 
te vergelijken met deze van de omliggende Vlaamse populaties 
(INBO ongepubliceerd). Als de larvale overleving in de toekomst 
stelselmatig gehypothekeerd wordt, dreigt de populatie in te 
krimpen, met op termijn gevolgen voor de genetische diversiteit. 
Het is met andere woorden tijd om in te grijpen.

Een pasklaar antwoord op deze problematiek is er echter 
niet. De Vuursalamander wordt vermeld in het beheerplan 
van het Brussels gedeelte van het Zoniënwoud, maar zonder 
concrete actiepunten (Vaes et al. 2019a, Vaes et al. 2019b, 
Vanwijnsberghe et al. 2019). Hydrologisch herstel en de aanleg 
van bijkomend waterhabitat kunnen de huidige populatie 
versterken. Bijkomend waterhabitat heeft ook de potentie om 
als stapsteen richting geschikt leefgebied te dienen en is reeds 
uitgeschreven voor het Zoniënwoud (Lambrechts et al. 2011). 
Het actief verplaatsen van Vuursalamanders of larven naar 
niet bezet leefgebied kan ook soelaas bieden voor de overleving 
van de populatie in het BHG. Translocatie is in Vlaanderen een 
beleidsinstrument dat onder strikte voorwaarden kan toege-
past worden (Mergeay 2017, Mergeay & Verbist 2021). Als het 
ambitieniveau dit toelaat, is de eerste stap het uitvoeren van 
een grondige inventarisatie aan de hand van habitatcriteria in 
potentiële leefgebieden in het Zoniënwoud. Hierbij moet ook 

Figuur 3. Waterhabitat in het Zoniënwoud. (A) Een van de twee voortplantingsbeken (juni 2020). De beek staat droog. Onderaan de foto is een specifiek aangebrachte dam 

te zien. Deze heeft als doel bovenstrooms water op te houden. Deze dammen zijn aangebracht door Leefmilieu Brussel. (B) De werking van een dam (januari 2021). Water 

wordt vastgehouden om afspoeling van larven tegen te gaan en de kans op metamorfose te vergroten door langer water te houden. De inkeping in het midden zorgt voor 

verminderde erosie langs de zijkanten van de dam. (C) Veel van de beken in het Zoniënwoud zijn gekanaliseerd om water sneller af te kunnen voeren. Dit maakt de beek 

ongeschikt en kan een ecologische val vormen voor verschillende diersoorten. (D) De voortplantingsbeek speelt een cruciale rol in het leven van de Vuursalamanders. Een 

paring in de droge beek (februari 2020). (E) Een adult vrouwtje zet larven af bovenstrooms van de dam in foto A, met reeds vele larven in het water (februari 2020). Deze larven 

zijn niet tot de metamorfose geraakt door de droogte in 2020. (© Loïc van Doorn)
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over de gewestgrenzen heen gekeken worden. De reeds onder-
nomen ontsnipperingsmaatregelen in het Zoniënwoud kunnen 
op termijn ook belangrijke corridors vormen voor kolonisatie en 
dispersie tussen toekomstige deelpopulaties. Speciale aandacht 
voor functionele stapstenen voor amfibieën in toekomstige 
ontsnipperingsprojecten kan dit proces versnellen.

Los van eventuele actieplannen is het aangewezen de moni-
toring van de populatie in het Zoniënwoud verder te zetten. 
Populatiegroottes schatten is arbeidsintensief, zeker als deze om 

de paar jaar herhaald worden. Alternatief kan het huidige meet-
nettraject met meerdere tellingen per jaar uitgebreid worden. 
Met een vijftal bezoeken per najaar kan reeds een vangst-her-
vangstonderzoek uitgevoerd worden (INBO ongepubliceerd). 
Een totale populatieschatting is daarbij niet mogelijk, maar de 
trend van het transect is wel een relatieve maat voor de abun-
dantiefluctuaties in de hele populatie. Gecombineerd met effec-
tieve populatieschattingen op basis van genetische data is het 
mogelijk de evolutie van de populatie en het effect van beheer-
matige ingrepen kwantitatief te monitoren.

SUMMARY

Van Doorn L. 2021. The Fire Salamander in the Sonian Forest, a 
population size estimate and future perspective. Natuurfocus 20(2): 
58-63 [In Dutch]

A six year long mark recapture study based on adult female Fire 
Salamanders during the larval deposition period resulted in a popula-
tion estimate for two brooks in the Sonian Forest. An estimated 2,000 
adults live in a relatively small and isolated pocket of suitable habitat 
within the larger forest. Larval habitat is restricted to no more than two 
small rivulets and this appears to be the Achilles heel of the population. 
Recent droughts have caused substantial die-offs of larval cohorts due to 
the early drying out of the rivulets, despite small dams to retain water. 
Without additional management actions the future outlook is worriso-
me for this population. Potential management options are discussed to 
increase robustness of the population. Reintroduction into other suita-
ble areas within the forest might prove to be a suitable action if habitat 
and policy requirements are met.
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