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Salamanders komen in veel gebieden voor in 
ons land, van tuinen tot natuurgebieden. Deze 
kleine diertjes hebben in een ecosysteem een 
belangrijke functie als zowel roofdier als prooi. 
Als er iets mis is met het ecosysteem zijn het 
vaak amfi bieën, waaronder salamanders, die 
het eerste verdwijnen. Salamanders hebben het 
in veel gebieden moeilijk door het verdwijnen 
van leefgebieden en vervuiling, maar ook 
door diverse ziektes. De vuursalamander 
is hier het meest schrijnende voorbeeld 
van. Tot een paar jaar geleden waren er in 
Zuid-Limburg enkele kleine, maar gezonde 
vuursalamanderpopulaties aanwezig. Na 
de introductie van de Zuidoost-Aziatische 
schimmel Batrachochytrium salamandrivorans 
(Bsal) die de huidziekte chytridiomycose 
veroorzaakt is de vuursalamander bijna 
uitgestorven in Nederland. 

Op dit moment doet RAVON specifi ek onderzoek naar 
amfi bieziektes in Noord-Brabant op basis van actieve 
bemonstering, maar ook op basis van losse meldingen uit het 
veld. Met vier soorten watersalamanders is dit een belangrijke 
provincie welke grote populaties herbergt. 

Watersalamanders zijn ook gevoelig voor Bsal en andere 
amfi bieziektes zoals ranavirus en Amphiocystidium en 
vroege detectie is de sleutel tot het isoleren van de ziektes 
en voorkomen van verdere verspreiding. Dode amfi bieën 
vergaan vaak snel en worden niet opgemerkt. De Brabantse 
natuurliefhebber speelt hier een belangrijke rol aangezien juist 
lokale mensen dode en/of zieke amfi bieën snel opmerken. 

Onderzoek naar amfi bieziektes 
in Noord-Brabant

Dood of ziek amfi bie gevonden? 
Meldt het bij RAVON (mail: ziektes@ravon.nl)! Ook 
achteruitgang van salamander-populaties zonder direct 
aanwijsbare oorzaak kan worden gemeld. Verdere verspreiding 
van deze ziektes door de mens beperkt worden door simpele 
hygiënemaatregelen in acht te nemen. 

Meer weten? 
Bezoek https://sossalamander.nl/wat-we-doen/bsal-
brabant of kom naar één van de lezingen over dit onderwerp die 
RAVON in de provincie Noord-Brabant verzorgt: www.ravon.
nl/agenda.

Maarten Gilbert & Tariq Stark

Datum Aanvang Locatie Titel

04-05-2019 13.00 u Noord-Holland Reptielenexcursie Zuiderheide

29-05-2019 18.00 u Drenthe RAVON Hemelvaartweekend 

13-06-2019 08.00 u Frankrijk Adderweek Centre Tigouleix

27 tot 29-09-2019 18.00 u Zuid-Hollandse Delta RAVON Vissenweekend

09-11-2019 09.30 u Nijmegen RAVON-dag

Er zullen de komende maanden weer veel excursies en andere activiteiten gepland worden: kijk voor actuele informatie op 
de activiteitenpagina op de RAVON website!
Wilt u uw activiteit(en) opnemen in deze nieuwsbrief, geef dit dan door aan de redactie: k.joosten@ravon.nl

Activiteitenoverzicht

Zieke Alpenwatersalamander (links) en vinpootsalamander (rechts). (Foto's: Tariq Stark)
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Sinds 2017 doet de Universiteit van Gent samen met Stichting 
RAVON onderzoek naar de aanwezigheid van Snake Fungal 
Disease (SFD) in populaties wilde slangen in Nederland. Tot nog 
toe is de schimmel nog niet aangetoond. De afgelopen twee 
jaar is er aan onze oproep om slangenhemden op te sturen 
fantastisch gehoor gegeven! Aankomend veldseizoen zetten 
we de zoektocht onverminderd door. In deze oproep wordt 
kort toegelicht wat SFD is en hoe je bij kunt dragen aan dit 
onderzoek.

Wat is Snake Fungal Disease?
Snake Fungal Disease (SFD), veroorzaakt door de schimmel 
Ophidiomyces ophiodiicola, is een zogenaamde “Emerging 
Infectious Disease” die in Noord-Amerika voorkomt en 
ongeveer 10 jaar geleden voor het eerst werd beschreven. 
In Noord-Amerika is O. ophiodiicola wijdverbreid en kan in 
sommige gevallen voor sterke achteruitgang van (bedreigde-) 
slangenpopulaties zorgen. Deze schimmel is alleen aangetroffen 
bij slangen en veroorzaakt een huidziekte. Klinische symptomen 
zijn lethargisch gedrag, afwijkend gekleurde schubben, gelige- en 
bruine korsten op de huid, verhoogde frequentie van vervelling, 
kleine zweren tot dodelijke mycose met ernstige ulceraties, 
zwelling van de huid en onderhuidse nodules in het gezicht. 
Kortom, (zwaar) geïnfecteerde dieren maken vaak een beroerde 
indruk. Dieren met een zware infectie zonnen vaak uitbundig en 
vertonen daarbij verminderd vluchtgedrag. Met name van met 
SFD geïnfecteerde ringslangen in Engeland is dit afwijkende 
gedrag bekend. Tevens is het mogelijk dat deze schimmel 
aanwezig is op een gastheer, maar geen ziekte veroorzaakt. 

Een dergelijk dier is drager en kan dan als vector dienen. Tot 
voor kort was O. ophiodiicola alleen bekend uit Noord-Amerika. 
In 2017 en 2018 is de schimmel ook aangetroffen in Europa 
(Groot Brittannië, Tsjechië en Zwitserland). In deze studies 
werd de schimmel aangetoond bij ringslang, adder en de 
dobbelsteenslang. In Nederland is de schimmel O. ophiodiicola 
nog niet in wilde slangenpopulaties aangetroffen. We weten 
echter dat de schimmel op het Europese vasteland aanwezig en 
inheemse soorten zoals adder en ringslang kan besmetten.

Oproep
Graag zetten we het onderzoek aankomend seizoen voort. 
Vervelling van al onze inheemse slangen zijn welkom, 
inclusief gedeeltelijke vervellingen! Dode dieren (inclusief 
verkeersslachtoffers) zijn tevens interessant voor dit onderzoek. 
Dood dier gevonden? Neem direct contact op met Tariq 
Stark of Annemarieke Spitzen. Dier gezien met verdachte 
zweren, korsten etc., al dan niet gecombineerd met afwijkend 

Snake Fungal Disease
Slangenhemden voor ziekteonderzoek

gedrag? Waarnemingen van dit soort dieren zijn zeer relevant 
voor dit onderzoek. Foto’s van deze dieren (inclusief goede 
detailopnames van de getroffen lichaamsdelen en exacte 
coördinaten) worden zeer op prijs gesteld. Vervelling graag per 
stuk droog en donker bij kamertemperatuur in een papieren 
envelop (niet in een plastic zakje) bewaren en sturen naar: 
RAVON t.a.v. Tariq Stark & Annemarieke Spitzen, Postbus 1413, 
6501 BK Nijmegen

Tariq Stark & Annemarieke Spitzen 
(mede namens An Martel, UGent)
t.stark@ravon.nl; a.spitzen@ravon.nl

Commentaar

Bijschrift onder foto's pag 24 rechtsboven passend maken in tekstvak.

Pagina 24 en 25 moeten (nog steeds) verplaatst worden, en worden dan 
pagina 30 en 31 !!!

Slangenhemd van een ringslang. (Foto: Edo Goverse)


