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Nog een enkele bizonderheid tot besluit. Op n April werd op Cheiranthus te Wageningen 
een j van B. arenicola gevangen. In gewone omstandigheden zou ik, gelet op den zeer 
vroegen datum, dit exemplaar voor een klein wijfje hebben gehouden, een nakomer van 
den vorigen zomer, die door gebrek aan voedsel niet uitgegroeid was, zooals zoo dikwijls 
gebeurt. Toch geloof ik in dit geval werkelijk met een vroege arbeidster te doen te hebben, 
omdat ik kort te voren in de nabijheid een 9 arenicola gevangen had, dat reeds sterk af-
gevlogen was, voor het grootste gedeelte kaal, kennelijk een afgesleten koningin, die ik, 
omdat ze zoo leelijk was, weer heb laten vliegen. Toch zal dit het moederdier geweest 
zijn van de jonge kolonie, waarvan op n April reeds een arbeidster gevangen werd en 
dan moest dit wel een buitengewoon vroeg nest geweest zijn, daar anders de eerste 9 
omstreeks de tweede week van Juni verschijnen. Wel bezit ik nog een exemplaar op 25 
Mei 1921 in mijn buurt gevangen, dat ik ten slotte echter toch voor een klein wijfje houd. 

Schalkhaar, Maart 1924. VüYCK. 

DE VUURSALAMANDER. 
E V u u r s a l a m a n d e r [Salamandra maculosa Laur), ook wel gevlekte 
landsalamander genoemd, vertoont in zijn lichaamsbouw, de voor alle 
aardsalamanders karakteristieke eigenschapf)en. Zijn kop is breed en van 
voren stomp. Het lichaam is rolrond en plomp terwijl de staart, die 
korter is dan romp en kop samen, afgerond is en, in tegenstelling met die 
van onze andere salamanders (Tritonen), niet geschikt om mede te 
zwemmen. 

De grootte van den vuursalamander bedraagt zelden meer dan 25 c.M. 
en zijn gewone lengte varieert van 15 tot 20 c.M. Aan zijn kleur is hij 

onmiddellijk te herkennen. 
Weinige van onze inlandsche amphibiën zijn zóó opvallend gekleurd als deze salamander. 

Zijn glanzende huid is diepzwart, afgewisseld door goudgele vlekken (var. typica) of stref)en 
[var. taeniaia). 

Geen twee exemplaren zijn gelijk geteekend; bij de één treedt het zwart meer op den 
voorgrond, terwijl daarentegen de ander een groot aantal gele vlekken vertoont. 

Naar onderzoek van Dr. Kammerer schijnt dit kleurverschil af te hangen van den bodem 
waarop de salamander leeft en de levensomstandigheden waarin hij verkeert. Hij consta
teerde dat die salamanders, welke op zwarte humusbodem voorkwamen, in hoog gelegen 
en drogere streken, meer zwart (soms op enkele stippen na, geheel zwart) waren gekleurd, 
terwijl bij exemplaren die, op leemgrond, in vochtige en warmere omgeving leefden, de 
gele kleurteekening de overhand had. Door proeven met jonge exemplaren kwam Kam 
merer tot hetzelfde resultaat. 

Bij Stuttgart zijn ook exemplaren met roode en oranjeroodc vlekken gevonden. In Por
tugal komt een prachtige variëteit voor met karmijnroode vlekken [var. molleri). Veel 
zeldzamer worden geheel witte exemplaren, z.g. Albino's, aangetroffen. 

De opvallende kleur wordt door verschillende dierkundigen beschouwd als een z.g. 
schrikkleur, om de aanvallers af te schrikken en te waarschuwen met een „raak me niet 
aan." 

De vuursalamander kan namelijk, bij plotseling aanpakken, uit twee klieren (paro-
tiden), aan weerszijden van den kop gelegen, een melkachtig slijm afzonderen dat, volgens 
proefnemingen, voor andere amphibiën, even als voor reptiliën en kleine vogels, zeer 
schadelijk, ja zelfs doodelijk is. 
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De mensch heeft van dit vocht absoluut geen hinder, maar toch is het aan te raden, de 
handen, waarmee men kort geleden een landsalamander heeft vastgepakt, goed te wasschen 
alvorens er mee in de oogen te wrijven, daar dit een ontsteking kan veroorzaken. 

Het volksgeloof vertelt dat dit vocht het vuur onmiddellijk bluscht en dat zoo onze 
salamander kalm door ieder vuur kan wandelen, zonder er eenige schade van te onder
vinden; vandaar zijn naam. 

Zooals boven gezegd, is het vocht voor lagere dieren lang niet ongevaarlijk. Zoo 
stierven visschen, die Richter in een aquarium had, tengevolge van het afgescheiden vocht 
van een stervende vuursalamander. 

Een andere onderzoeker, Laurenti genaamd, dwong hagedissen in landsalamanders te 
bijten, waardoor de eersten stierven. Een reuzenkikvorsch, die een vuursalamander op
at, ging spoedig daarna dood, na hem eerst uitgespuwd te hebben. 

Ook Abini nam verschillende proeven met het vocht, dat hij verkregen had, door vuur-
salamanders aan een electrischen stroom bloot te stellen en de, door dien prikkel, uitge
spoten vloeistof op te vangen. Vooral werkte het snel en doodelijk als hij vloeistof in den 
bek van vogels en kikvorschen bracht. 

De vuursalamander wordt dan bijna ook nooit aangevallen of gegeten, behalve door de 
ringslang, wanneer deze er door honger toe gedwongen wordt. 

De waarschuwende kleur, rood of geel met zwart, treffen we ook bij andere gevaarlijke 
of vergiftigde soorten dieren aan, zooals slangen (koraalslang), vlinders, rupsen (v/d 
St. Jansvlinder) etc. 

De vuursalamander komt tamelijk verbreid voor; in Engeland, West-, Midden- en Zuid-
Europa, aan de ééne zijde tot Algiers en Marokko toe, in de andere richting tot Klein-
Azië, Syrië en West-Azië. 

In ons land wordt hij gevonden in de omstreken van Nijmegen en Arnhem, evenals 
in, op het gebied van fauna en flora zoo rijk gezegende, Limburg. 

Hij houdt zich gaarne op in heuvelachtig, boschrijk rerrein en aan den voet van leisteen
gebergten. 

Bij zonnig weer ziet men hem nergens, zelfs niet in den Harz, waar hij veel voorkomt. 
Zoodra echter een flinke regenbui gevallen is, komen de trage klanten vanonder mos en 
bladeren te voorschijn, om jacht te maken op wormen en slakken die nu ook, over de 
vochtige aarde, hun zwerftochten beginnen. Ze komen dan zelfs midden op den dag te 
voorschijn, anders meestal tegen den avond, daar ze nachtdieren zijn en zooveel mogelijk 
de zon en haar hitte mijden. 

Mijn vuursalamanders laten alleen hun traagheid varen als ik ze besproei met een gieter 
en doen dan zelfs wanhopige draaf pogingen. 

In China wordt daarom ook de Vuursalamander als een soort regengod beschouwd en 
indien een droogte-periode het land teistert, bidt men in de tempels voor zijn komst, 
daar deze met regen samengaat. 

De voortplanting van den salamander is zeer interessant. Als het wijfje bevrucht is, 
zoekt zij heldere, koele bergbeken op, om haar jongen in af te zetten. 

De ontwikkeling van het embryo geschiedt in het moederlichaam en na geruimen tijd 
worden 30 k 50 kiewendragende larven levend ter wereld gebracht. De larven zijn soms 
nog in een dunne geleiïge eihuid gehuld, die echter onmiddellijk openscheurt. In ge
vangenschap leggen de salamanders dikwijls onontwikkelde eieren. 

Zoo lezen we in B. A. N. de volgende ervaringen van H. Lugtenburg „Woensdagmorgen 
(12 Maart 1919) ± 8 uur kwam ik, zooals ik lederen morgen doe, mijn vijvertje nakijken, 
doch vond niets. Ik haalde de kiezelsteenen, welke de opgang vormen weg, doch ook 
daartusschen bevond zich niets. Ik was dus zeker dat zich niets in het vijvertje bevond. 

Toen ik daarop 's avonds ± 5 V2 u u r v ^ ^ o m bij mijn Sak maculosa-terrarium kwam, 
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zag ik beweging in het water; er bevond zich een larve in, wel heel klein ( i i1^c.M.) maar 
toch volmaakt van vorm. Op den bodem lag een zacht vlies — het leek veel op het zachte 
vlies van een kippenei — hetwelk gescheurd was en de grootte had van een flinken kikker. 

Behalve dat, lag nog een dergelijke, volkomen gave knikkerin het vijvertje. Ik schepte den 
laatsten er uit en zag toen door het doorzichtige vlies dat zich in den knikker een jonge 
vuursalamander bevond. Ik kon het diertje duidelijk onderscheiden, zag de oogen, dekiewen 
en pooten en de staart, welke omgebogen langs het lichaam lag, zoodat het diertje als 't 
ware dubbel gevouwen was. Het knikkertje was verder voor 3/4 gevuld met een door
schijnende vloeistof, terwijl de rest een dik, melkachtig uitziend sap bevatte, hetwelk 
boven de andere vloeistof dreef. 

Ik nam het eitje mee naar Schiedam, om het daar te laten zien, maar jammer genoeg 
had zich de melkachtige vloeistof met het andere vocht vermengd, zoodat de inhoud 
moeilijk te onderscheiden was. 

Na eenig bezinken werd het weer helder, zoodat ik met een vergrootglas duidelijk de 
vormen kon vaststellen. Ik liet het een nachtje staan en thans is het embryo wederom 
duidelijk te zien." 

De vuursalamander is dus een overgang tusschen de eierlevendbarende en de eierleg-
gende dieren. 

Als ons salamandervrouwtje jongen heeft gekregen, worden de larven in een vlak aqua
rium gebracht, dat met koel water is gevuld. We brengen er geen bodem-grond in, maar 
eenige steenen of een stuk kurkschors, benevens eenige stengels waterpest of bronmos. 

Het voedsel voor de larven bestaat uit kleine enchytra.ën (de, aan alle aquariumliefheb
bers als vischvoeder welbekende kleine witte wormpjes) en daphnia. 

Het water moet dikwijls ververscht worden, daar de uitwerpselen het water anders 
spoedig verontreinigen. Na eenige weken zijn de jongen i 6 c.M. lang geworden en de 
kiewen beginnen kleiner te worden. Men verlaagt nu den waterstand, totdat de dieren 
geheel hun metamorphose hebben volbracht en brengt ze dan in het terrarium. 

Door den waterstand hoog te houden kan men sommige larven weerhouden hun gedaante
verwisseling te voltooien. Zoo werd een larve van Albrecht tot 8c.M. lang. Dit is dus 
een geval van neotenie {vioi = jong). 

Merkwaardig is het dat een bevrucht wijfje twee of driemaal jongen kan krijgen, zonder 
weer bevrucht te worden. Naar onderzoekingen kunnen de spermatozoën jarenlang 
bewaard worden in het z.g. receptacu'.um seminis en dus telkens de eieren bevruchten. 
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Otto Tofohr nam met een drachtig Sal. maculosa-wijf je een aardige proef: Hij kondigde 
veertien dagen voor een vergadering van de Aquarium- en terrarium vereeniging „Sal-
vinia" aan, dat hij op dien avond, tusschen negen en tien uur een bepaalden vuursalamander 
zou meebrengen en dat deze op kommando haar jongen ter wereld zou brengen. 

Deze stellige bewering, hoe verwonderlijk hij ook mag zijn, is gemakkelijk te verklaren. 
Het landsalamandervrouwtje kan namelijk weken,—ja zelfs maandenlang — de geboorte 

van haar jongen uitstellen, indien de omgeving daarvoor tijdelijk ongeschikt is, bij 
voorbeeld door 't gemis aan koel, helder water. Zooals reeds gezegd is, ademen de jonge 
vuursalamanders bij hun geboorte door kiewen en moeten daarom door hun moeder, 
die door de huid ademt, in het water afgezet worden. Onthoudt men nu aan zoo'n wijfje 
het water, zoo zal het haar jongen niet ter wereld brengen, maar zoo lang wachten tot
dat het wederom water tot haar beschikking heeft. Indien dit het geval is, begeeft het zich 
vlug te water en de geboorte van de larven vindt plaats. 

Otto Tofohr had een drachtig wijfje gekregen, dat pas in den Harz gevangen was. Toen 
het in een terrarium was gezet, ging het terstond te water en bracht twee jongen ter wereld. 
Hij nam het er weder uit en bracht het in een ander terrarium, zonder vijvertje, en het 
bleef er in tot de aangekondigde vergadering. 

Toen deze avond was aangebroken, werd het diertje, voor de oogen van de verzamelden, 
in een vlakke bak met water gezet. Dit geschiedde om half tien. 

Reeds om kwart voor tien werden de eerste twee jongen geboren, die dadelijk levendig 
rondzwommen. 

Geheel naar willekeur kon Tofohr nu de geboorte weer onderbreken, doordat hij het 
diertje uit het water nam. Een uur later werd het experiment met succes nog eens herhaald. 

De volwassen vuursalamander zelf is een makkelijk te verzorgen terrariumdier. 
Men moet het terrarium goed afdekken met een glasplaat, (zonder natuurlijk de frissche 

luchttoevoer te belemmeren) daar zeer vochtige lucht voor zijn teere amphibiënhuid 
noodzakelijk is. Ook moet men de verzuring van den bodemgrond zooveel mogelijk tegen 
gaan, daar de landsalamander hier zeer gevoelig voor is. Het beste is, fijn verbrokkelde 
kalk door den grond te mengen. Dr. Wolterstorff raadt aan, het salamandcrterrarium met 
Tradescantia viridis, de bekende hang- en kamerplant te beplanten. 

Ik kan deze plant ook lederen liefhebber aanraden, daar hij zeer krachtig groeit en 
prachtige schuilplaatsen biedt voor de salamanders. Bovendien is hij bijna tegen alles 
bestand, verdraagt de vochtigste atmospheer en men kan uit ieder stekje makkelijk weer 
een nieuwe plant doen ontstaan. Met eenige pollen mos, een klimopstekje of varentje 
is dus een sal. mac.-terrarium makkelijk in te richten. In zoo'n „Tradescantia-terrarium" 
voelen de landsalamanders zich zeer op hun gemak en blijven jarenlang inleven. Exemplaren 
die 5 tot 10 jaar in gevangenschap gehouden worden zijn geen groote zeldzaamheid; 
zelfs weet men van een landsalamander, die gedurende 18 jaar in een terrarium verzorgdis. 

Hun voedsel bestaat uit regenwormen en naakte slakken, welke slechts aangenomen 
worden als deze bewegen. Twee of drie middelmatig groote wormen per dag zijn voldoende 
voor een volwassen vuursalamander. 

Men moet zorg dragen, niet te veel voedsel te geven daar de beweging en dus de behoefte 
aan voedsel in ons terrarium geringer is dan in de natuur. 

De taaiheid, het makkelijk te verschaffen voedsel en, last not least, de mooie kleur 
wegen ruimschoots op tegen de trage natuur van onze salamanders. 

Want mooi zijn ze! Vooral als ze, pas verveld (de huid eten ze smakelijk op), rustig 
liggen op het fioene mos en hun zwart glanzende huid met de vlammend gele vlekken 
duidelijk afsteekt tegen het grijs der steenen. 

Daarom raad ik lederen terrariumliefhebber aan, het eens met den vuursalamander te 
probeeren, en ik weet zeker, dat zij dan niet meer uit diens moerasterrarium zullen verdwijnen. 

Apeldoorn. M. C. ENNEMA. 


