VUURSALAMANDER

Vuursalamander: ambassadeur van het Zoniënwoud (foto: Bernard Van Elegem)

1.

BESCHRIJVING

De Vuursalamander is de enige inheemse landsalamander die in België voorkomt. Het is een
grote, stevig gebouwde soort die een totale lichaamslengte van ruim 20 cm kan bereiken.
Vuursalamanders hebben een glanzend zwarte grondkleur met een markante helgele tekening.
Deze tekening kan sterk variëren, gaande van kleine tot zeer grote onregelmatige gele vlekken
of strepen. Vuursalamanders kunnen individueel worden herkend op basis van deze tekening.
Het vlekkenpatroon van rug en flank loopt ook door op kop, poten en op de rolronde, vlezige
staart. De buik is meestal dof blauwgrijs en is veel minder sterk getekend. Op de kop, net achter
de ogen, liggen twee uitpuilende oogklieren en twee opvallende rijen gifklieren lopen aan beide
zijden van de ‘ruggengraat’ door tot op de staart. Deze gifklieren kunnen neurotoxines
afscheiden en worden gebruikt als verdedigingsmiddel tegen predatoren. In tegenstelling tot alle
andere inheemse salamandersoorten, kan bij de Vuursalamander maar moeilijk een
onderscheid worden gemaakt tussen mannetjes en vrouwtjes. Vrouwtjes zijn gemiddeld iets
groter dan mannetjes en drachtige vrouwtjes kunnen worden herkend aan de gezwollen buik.
Qua lichaamstekening is er echter geen duidelijk onderscheid tussen beide geslachten.
De larven van Vuursalamander zijn donker gekleurd en worden tot 6 cm lang. De staart is
stomp en heeft een afgerond uiteinde. De gelige vlek aan de basis van elke poot is echter het
gemakkelijkste kenmerk om Vuursalamanderlarven te determineren. In een vroeg
ontwikkelingsstadium zijn deze gelige pootvlekken vooral waarneembaar aan de achterpoten.
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2.

LEVENSWIJZE

In tegenstelling tot de vier inheemse watersalamanders, brengen Vuursalamanders bijna het
hele jaar door op het land. Hoewel de soort plaatselijk algemeen kan zijn, wordt ze niet vaak
waargenomen. Vuursalamanders hebben een verborgen levenswijze en brengen de meeste tijd
door in ondergrondse schuilplaatsen, onder vochtige, rottende bomen, takkenhopen,
houtmijten, natuurlijke spleten, stronken of stenen. Ook holen van kleine zoogdieren worden
vaak gebruikt. De soort vertoont een grote plaatstrouw. Vooral op zachte, vochtige nachten
worden dergelijke schuilplaatsen verlaten, doorgaans na zonsondergang. De Vuursalamander
is levendbarend. Na de inwendige bevruchting, ontwikkelen de eitjes zich in het lichaam van het
wijfje. Wanneer de larven voldoende ontwikkeld zijn, trekt het vrouwtje naar een geschikt
waterbiotoop, kruipt met het achterlijf in het water en zet de larven af. Het aantal afgezette
larven per wijfje varieert tussen 10 en 50. De periode waarin larven worden afgezet, loopt
doorgaans van januari tot juni maar tijdens zeer droge zomers, wanneer de meeste geschikte
waterbiotopen uitdrogen, kunnen wijfjes de larven langer in het lichaam ophouden tot wanneer
opnieuw waterhoudende poelen beschikbaar zijn.
Van Vuursalamanders is bekend dat deze 20 tot 25 jaar kunnen worden. In gevangenschap
werd een Vuursalamander zelfs meer dan 50 jaar oud.

3.

BIOTOOP

De Vuursalamander zijn in België sterk gebonden aan oude, vochtige eiken- en beukenbossen
met bronbeekjes en kwelzones. Soms treft men ze ook aan in gemengde bosbestanden met
Esdoorn, Gewone es en Haagbeuk. Het aantal meldingen uit naaldbos is beperkt. De soort
heeft een uitgesproken voorkeur voor losse, gemakkelijk toegankelijke bodems. Een dikke
humuslaag van traag verterende bladeren waarin ze zich zonder veel moeite kunnen ingraven,
is ideaal. Vandaar dat de soort ook in naaldbossen wordt gevonden op die plaatsen waar een
strooisellaag van varens en mos aanwezig is. Vuursalamanders maken vaak gebruik van gaten
en holen van kleine zoogdieren. Ze schuilen ook in het wortelgestel van bomen, onder stenen of
metalen platen en zelfs in vochtige kelders van oude huizen. Onder grote stukken dood hout en
tussen houtstapels worden soms meerdere dieren samen aangetroffen. Vuursalamanders
verlaten sporadisch de bosbiotoop en worden dan gevonden in tuinen en parken in de directe
omgeving. Andere minder frequent bezette biotopen zijn steengroeven, weiden in
valleigebieden en ruigtevegetaties.
De voortplanting gebeurt hoofdzakelijk in traag tot matig snel stromende, ondiepe bronbeekjes,
in stilstaande bos- en bronpoelen en in waterhoudende karrensporen. De meeste
voortplantingsplaatsen hebben een aantal kenmerken gemeen: ze zijn (sterk) beschaduwd,
bevatten koel en helder water, zijn gevuld met een dik pak rottende bladeren en bevatten geen
of weinig waterplanten. In bronbeekjes met een relatief groot debiet zijn de larven vooral te
vinden in waterkommetjes die zich veelal hebben gevormd als gevolg van meegevoerd en
opgestapeld organisch materiaal. De oppervlakte en diepte van de gebruikte waterpartijen
varieert sterk, al tekent zich toch een voorkeur af voor kleine, ondiepe plaatsen. De primaire
productie in deze waterbiotopen is gering en de dominante voedingsstoffen van de primaire
consumenten worden vooral gevormd uit bladafval en dood hout. Fytoplankton is meestal
afwezig terwijl ook het aantal primaire producenten eerder gering is. De larven van
Vuursalamander zijn in deze waterpartijen dan ook vaak één van de meest belangrijkste
secundaire consumenten en staan in die kleine sterk beschaduwde bospoeltjes niet zelden aan
de top van de voedselketen.
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