
Meetnet Amfibieën Mededelingen Nr. 11, oktober 2002

9

KAMSALAMANDER MET VIJF POTEN

Alex Wieland

Circa vijf jaar geleden is in een weiland bij Hulst
een woonwijk aangelegd. In het weiland lagen een
drietal voorplantingswateren van kamsalamanders.
Deze wateren zijn met het bouwrijp maken van het
terrein gedempt. Momenteel zitten er nog steeds
kamsalamanders in de drinkputten, grenzend aan de
woonwijk. Ook in visvrije tuinvijvers in de
woonwijk zijn nog kamsalamanders te vinden.

vijver leeghalen
Op één adres hebben de bewoners een grote vijver
gegraven met een wateroppervlakte van circa
twintig vierkante meter. In april 2002 besloten de
bewoners de vijver te verkleinen. Hiervoor werd de
vijver drooggelegd. Al snel kwamen ze er achter
dat er salamanders in de vijver zaten. Met schepnet
en amfibieënfuiken werden de salamanders
gevangen en overgebracht naar een drinkput
gelegen op 150 meter van de vijver. In totaal
werden er 45 kleine watersalamanders gevangen
(variërend in grootte van 4 tot 7 cm), waarvan de
meeste nog kieuwen hadden. Het ging dus
waarschijnlijk om jongen van vorig jaar, die in de
vijver overwinterd hebben. Ook werden negen
kamsalamanders gevangen, waarvan vijf jonge
dieren (variërend in grootte van 6,5 tot 9 cm).

Eén van deze jonge kamsalamanders was in het
bezit van een vijfde pootje. Dit pootje was slechts
een halve centimeter groot en bevond zich direct
achter de kop, voor de rechtervoorpoot. Het dier
kon het pootje onafhankelijk van de andere poten
bewegen.

bruistablet
De eigenaar van de tuinvijver heeft om
algenoverlast te lijf te gaan in 2001 een aantal
speciaal hiervoor ontwikkelde bruistabletten in het
water gegooid. Mogelijk heeft het voorkomen van
het grote aantallen juveniele exemplaren en het
afwijkende exemplaar hier iets mee te maken?

DE ‘PADDENVLIEG’
Ingo Janssen

Tijdens het beschrijven van het telgebied van Rob
Geraeds, op de Meinweg in Midden-Limburg,
vonden we een pad die was geïnfecteerd door de
paddenvlieg, (Lucilia bufonivora). De bewuste pad
viel op doordat hij op deze zeer warme dag overdag

actief was en in een poel verbleef. Toen de pad
eenmaal vlakbij de oever was hebben we hem
gepakt en goed bekeken: De snuitpunt van het dier
zag er wat opgezwollen uit, waarbij vooral opviel
dat de neusgaten vergroot waren. In de neusholtes
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Bij deze
juveniele
kamsalamander
uit Hulst is
achter de kop is
een extra, sterk
gereduceerde
poot zichtbaar.
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