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RAVON heeft 2013 uitgeroepen tot het Jaar van de 
vuursalamander omdat deze prachtige landsalamander op het 
punt staat in Nederland uit te sterven. Op onze website www.
SOSvuursalamander.nl kunt u alle actuele informatie vinden over 
de actie die september 2012 is gestart. 

De afgelopen maanden is het onderzoek naar de achteruitgang 
en de sterfte van de vuursalamanders voortgezet. In maart is 
er een expertmeeting geweest met deskundigen van Alterra, 
Arcadis, Waterschap Roer en Overmaas, Staatsbosbeheer, 
Universiteit Gent en RAVON. Daaruit kwam naar voren dat 
het steeds waarschijnlijker is dat er een nog onbekende ziekte 
rondwaart. Het onderzoek naar dierziekten van de Universiteit 
Gent & RAVON zal, naar verwachting, binnen enkele maanden 
meer duidelijkheid verschaffen. Ook wordt de relatie met 
waterkwaliteit en de aanwezigheid van insecticiden, zoals 
bijvoorbeeld neonicotinoïden in het water onderzocht. Mogelijk 
heeft de aanwezigheid van hogere concentraties van deze 
stoffen in het milieu invloed op de vatbaarheid van de nog 
onbekende ziekteverwekker.
De vuursalamanders die in quarantaine waren ondergebracht 
bij de Universiteit van Gent zijn op 4 april jl. verhuisd naar 
Kasteelpark Born, een dierentuin in Zuid-Limburg (zie foto). Daar 
worden de dieren verzorgd en wordt het publiek geïnformeerd 
over het project SOSvuursalamander. 

Omdat we de hulp van het publiek nodig hebben bij de 
bescherming van onze vuursalamanders, de verzorging van 
de opgevangen vuursalamanders en het lopende onderzoek 
zijn er diverse acties geweest. Zo was er op 20 maart jl. een 
sponsorloop waarbij leerlingen van de OBS Wilp-Achterhoek 
geld hebben ingezameld voor het project en de adoptie van 
vuursalamander Sproet. Omdat er veel belangstelling is voor 
de vuursalamander bij scholen is er ook een lesbrief ontwikkeld 
voor basisscholen voor groep 1-4 en groep 5-8. Deze zijn te 
downloaden op www.SOSvuursalamander.nl
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en de verdere ontwikkeling van lokaal draagvlak voor het 
actieplan. Zo was SOSvuursalamander prominent aanwezig op 
24 april bij de lancering van een educatieve wandelroute “Dupke 
in bronnenland”, waarbii vuursalamander Dupke 
de hoofdrol speelt en de bezoeker meeneemt op 
ontdekkingstocht in het Zuid-Limburgse heuvelland 
(zie www.stripspeurtocht.nl). 
Bent u actief op twitter volg dan Sjeng de vuursalamander (@
VurigeSjeng) zodat u op de hoogte blijft van alle lopende acties. 
Ook via de facebook pagina’s van RAVON houden wij u op de 
hoogte (www.facebook.com/RavonNL en www.facebook.com/
SOSvuursalamander) 
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