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Houden en kweken van de Chinese 
Vuurbuiksalamander, Cynops orientalis 

INLEIDING 
De watersalamanders uit het geslacht 
Cynops zijn al jaren populair onder 
houders van salamanders. Over de 
Japanse Vuurbuiksalamander Cynops 
pyrrhogaster heeft de doelgroep reeds 
in vier artikelen uitgebreid bericht 
(SPARREBOOM, 1982, HAGEDOORN & 
KRIPS, 1984, VAN LEEUWEN & MUDDE, 
1984, VAN LEEUWEN, 1984 ). Over de 
Chinese Vuurbuiksalamander, Cynops 
orientalis, is echter tot op heden weinig 
geschreven, terwijl er al jaren een regel
matige import plaatsvindt en er dus al 
redelijk wat ervaring is met het houden 
van deze dieren. Doordat deze salaman
der door veel leden van de doelgroep 
wordt gehouden en gekweekt, konden 
er door middel van een onderzoek flink 
wat gegevens worden verzameld. 
Een voormalig doelgroeplid, dat zich 
helaas volledig heeft teruggetrokken uit 
dit project en zelfs zijn naam niet ver
meld wil zien in dit artikel, heeft alle 
houders aangeschreven en hen 
gevraagd een vragenlijst in te vullen. 
Van de twintig aangeschrevenen heb
ben er dertien de moeite genomen de 
lijst in te vullen. De zo verzamelde 
informatie vormde de basis voor dit 
artikel, dat aangevuld is met gegevens 
uit de literatuur en later met door Henry 
Janssen ingebrachte gegevens. 

BESCHRIJVING EN HERKOMST 
Cynops orientalis is een relatief kleine 
watersalamander die gemiddeld zeven 
tot negen cm lang wordt (THORN, 
1968). De bovenzijde is donkerbruin tot 
zwart, maar kan afuankelijk van de 
ondergrond van het aquarium nogal 
verschillen. THORN ( 1968) vermeldt dat 
er op de rugzijde van beide flanken een 

rij rode vlekken aanwezig kan zijn. 
Henry Janssen heeft bij geen van zijn 
dieren een dergelijk kleur waargeno
men. Wel heeft een deel van zijn dieren 
een rij puntjes en streepjes die bij het 
ene dier witachtig en bij het andere 
lichtblauw zijn. Deze tekening is echter 
niet altijd even duidelijk aanwezig en 
ontbreekt bij een groot deel van de die
ren volledig. Indien de stippenrij wel 
aanwezig is begint zij ter hoogte van de 
schouder en loopt door tot in de staart. 
Soms buigt deze vlekkenrij naar bene
den ter hoogte van het bekken. De die
ren die deze dorsolaterale stippellijnen 
vertonen, hebben vaak ook een rij van 
puntjes op de grens van buik naar flank. 
Bij meerdere dieren zijn deze puntjes 
uitgegroeid tot een rij lichtblauwe vlek
jes. 
De buikzijde is oranje tot vuurrood met 
daarop ronde zwarte vlekken en vlek
jes. Deze zwarte vlekken vormen soms 
twee rijen. De keel heeft eenzelfde 
oranjerode kleur als de buik en heeft 
ook zwarte vlekjes. Het geslachtson
derscheid is vooral in de paartijd goed 
te zien aan de cloaca. Bij mannetjes is 
deze dik en opgezwollen. Bovendien 
hebben de mannetjes een korter staartje 
(THORN, 1968; KOEPERNIK & HERR
MANN, 1991 ). Soms worden er in de 
handel iets afwijkende exemplaren 
gevonden. Zo hebben sommige dieren 
een wat meer groenbruinige rug en een 
wat anders gevormde kop. Daarnaast 
kan de buikkleur soms dieprood zijn en 
de vlekken kunnen volledig afwezig 
zijn. 
De dieren komen, zoals de naam al 
zegt, uit China. Het verspreidingsge
bied ligt in het oostelijke deel van 
China grofweg ten zuiden van de rivier 
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de Jangtsekiang. Het omvat de provin
cies Zhejiang (Tsekiang), Jiangsu 
(Kiangsu), Jiangxi (Kiangsi) en delen 
van Anhui (Anhwei) en Hubei (Hupeh). 
Het klimaat is qua temperatuur te ver
gelijken met Zuid-Europa, alleen valt er 
het hele jaar door meer neerslag (gege
vens uit de Bosatlas). De dieren komen 
voor vanaf zeeniveau tot op een hoogte 
van 1500 m (THORN, 1968). Aangezien 
alle dieren die gehouden worden uit de 
handel afkomstig zijn, is de exacte 
plaats van herkomst en daarmee de 
hoogte van hun leefgebied niet duide
lijk. 

HET AQUARIUM 
Cynops orientalis kan het gehele jaar in 
een aquarium gehouden worden. De 
grootte van het aquarium varieert bij de 
verschillende houders. Gemiddeld 
wordt voor vier volwassen dieren een 
maat van 60x30 cm aangehouden. De 
meesten houden een waterhoogte van 
15-20 cm aan. Daarbij wordt door 
negen houders een klein landgedeelte 
aangeboden in de vorm van een drij
vend stuk kurkschors, piepschuim, of 
gestapelde stenen die boven het water 
uitsteken. De dieren blijken er gebruik 
van te maken indien het aanwezig is. 
Vijf houders hebben echter helemaal 
geen landgedeelte in de bak. 
Als bodembedekking wordt meestal 
rivierzand of grind (van grof tot fijn) 
gebruikt. Eén houder heeft zeer goede 
ervaringen met Velda vijvergrind in zijn 
aquaria. Een enkeling heeft geen 
bodembedekking wat het controleren 
van voedselopname en de verwijdering 
van afval vergemakkelijkt. Nadeel is 
dat het erg onnatuurlijk oogt en dat 
planten niet kunnen wortelen. 
Voor de beplanting worden o.a. 
Waterpest (Elodea sp.), Vallisneria spi
ra/is, Hoornblad (Ceratophyllum sp.), 
Kransvederkruid (Myriophyllum sp.), 
Bronmos (Fontinalis antipyretica), 

Pijlkruid (Sagittaria sp.), Hygrophila 
sp. en dergelijke gebruikt. 
De belichting wordt meestal verzorgd 
door een TL-lamp. Sommigen werken 
met daglicht dat indirect in het aquari
um komt. De meeste houders volgen 
met de belichting de seizoenen. Slechts 
drie liefhebbers houden een gelijke 
belichtingsduur aan voor het hele jaar 
(bijvoorbeeld I 0 uur per dag). Het is 
niet nodig het water te verwarmen. De 
watertemperatuur mag in de winter tot 
5°C dalen en in de zomer tot 28°C stij
gen (zie verder onder Voortplanting). 
Vijf houders gebruiken een filter/pomp
systeem in hun bak. Enkele anderen 
beluchten het water met bruissteentjes. 
Overige handigheidjes voor de inrich
ting van het aquarium zijn te vinden in 
HAGEDOORN & KRIPS ( 1984 ). 

VOEDSEL 
Cynops orientalis blijkt weinig specia
listisch in zijn voedselkeuze. Als basis
voedsel wordt veelal gevoerd met rode 
muggenlarven aangevuld met regen
wonnen, tubifex en watervlooien. 
Sommigen voeren ook kikkerdril, kik
kervisjes, waterpissebedden, maden en 
rauw vlees, zoals runderhart. Indien 
met kikkerdril wordt gevoerd, worden 
al snel alle eikeroen eruit gegeten. De 
lege dril blijft over. Ook dood (diep
vries)voer, zoals Aasgarnalen (Mysis), 
Pekelkreeftjes (Artemia), rode muggen
larven en geweekte kattenbrokjes wor
den gegeten. 
Op het land wordt vaak hetzelfde leven
de voedsel aangeboden, aangevuld met 
buffalowonnpjes, naaktslakjes, was
motlarven en weideplankton. Gemid
deld wordt er zo'n twee tot drie keer in 
de week gevoerd. De dieren worden 
door de meeste houders als vraatzuch
tig omschreven. Een liefhebber waar
schuwt voor te veel voeren. Hij ver
moedt dat de dieren zich zo vet kunnen 
eten dat ze er aan doodgaan. Ook bij de 
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Japanse Vuurbuiksalamander, C. pyr
rhogaster, kan overdadig voeren tot 
vervetting leiden (VAN LEEUWEN & 
MuooE, 1984). Henry Janssen houdt 58 
volwassen exemplaren in een groot 
aquarium en telkens als er gevoerd 
wordt, ontstaat er een ware voedselnijd. 
De dieren komen naar de voederplaats 
en beginnen al snel wild om zich heen 
te happen naar alles wat beweegt. 
Wanneer een dier zo door een soortge
noot gebeten wordt, draait het gebeten 
dier zich rond zijn as om zich los te 
rukken. Dit gedrag heeft echter nog 
nooit tot verwondingen geleid. 

GEDRAG 
Over het gedrag is relatief wetmg 
gemeld door de salamanderhouders. Er 
worden wel duidelijke verschillen in 
schuwheid waargenomen. Twee leden 
merken op dat hun dieren schuw blij
ven, terwijl bij anderen de dieren tegen 
de ruiten happen als de houder voor het 
aquarium staat. 
Het merendeel van de houders bestem
pelt de dieren als zowel dag- als nacht
actief, waarbij de dieren zowel bij lage 
temperaturen ( 12-14 °C) als bij hoge 
temperaturen (tot 25°C) actief blijven. 
Ditzelfde is eerder bij C. pyrrhogaster 
waargenomen (VAN LEEUWEN & 
MUDDE, 1984). Henry Janssen bemerk
te dat bij zeer lage temperaturen (5-
70C) de dieren wel erg traag worden en 
moeilijkheden hebben met zwemmen. 
Hoewel de dieren praktisch volledig 
aquatisch gehouden worden, is een 
landgedeelte aanbevelenswaardig. Als 
er een landgedeelte in het aquarium 
aanwezig is maken de dieren er regel
matig gebruik van. Vooral bij lagere 
temperaturen zijn de dieren vaker op 
het land te vinden. Sommige dieren 
komen echter nooit op het landgedeel
te. Er zijn dus kennelijk ook individuele 
voorkeuren. In de natuur zijn de voort
plantingswateren vaak van tijdelijke 

aard, dus bij het opdrogen van het water 
zullen de dieren het land opgaan. Een 
lid had ooit een ziek dier in zijn buiten
vijver gezet en vond deze later zo'n vijf 
meter van de vijver terug. Ondanks het 
feit dat het dier dus water tot zijn 
beschikking had heeft het toch het land 
opgezocht. 
Tijdens het onderzoek kwam nog een 
opvallend gedrag naar voren. Drie hou
ders geven aan dat C. orientalis soms 
geluid maakt. Dit gebeurt als de dieren 
op het land zitten. De dieren blazen hun 
keel op en stoten de lucht snel weer uit. 
Het geluid dat ontstaat klinkt als 'tsik'. 
Hetzelfde geluid kan waargenomen 
worden als de dieren naar lucht happen. 
Als de dieren ter hand genomen worden 
kunnen zij soms ook geluid maken. Dit 
klinkt echter anders. De vraag is 
natuurlijk of het geluid een functie 
heeft of dat het puur een bijproduct is 
van bewegingen gedurende de ademha
ling. Het laatste lijkt het meest voor de 
hand liggend. 

VOORTPLANTING 
Cynops orientalis blijkt zich relatief 
eenvoudig voort te planten. Bijna alle 
houders hebben wel een of meerdere 
malen met hun dieren gekweekt. 
Gebleken is dat een daling van de 
watertemperatuur in het najaar, gevolgd 
door een stijging in het voorjaar al tot 
voortplanting leidt. 
Het voortplantingsgedrag van C. orien
talis lijkt in hoge mate op dat van 
Japanse Cynopssoorten: de Zwaard
staartsalamander, Cynops ensicauda, 
en de Japanse Vuurbuiksalamander, C. 
pyrrlwgaster (SPARREBOOM & MoUTA 
FARIA, 1997). Er blijken vooral in de 
duur van de verschillende stappen in 
het baltsgedrag verschillen te bestaan 
(zie SPARREBOOM & MOUTA FARIA, 
1997). 
De dieren ontwikkelen geen opvallend 
bruidskleed. Vaak krijgen de mannetjes 
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een blauwige kleur. Daarbij worden ze 
alerter op all e bewegingen, zowel van 
andere dieren in het aquarium als op 
bewegingen buiten het aquarium. De 
cloaca's van de mannetjes zwellen op 
en de vrouwtjes worden di kker door de 
aanzet van eieren. Er treden bij de man
netjes geen verdikkingen op van klieren 
en lijsten zoals bij C. pyrrhogaster is 
beschreven (VAN LEEUWEN, 1984 ). 
KUNG, CHANG & T SAI ( 1960) beschrij 
ven dat C. orientalis in april en mei kan 
worden gevonden in kleine poelen en 
tijdelijke plassen. Het totale voortplan
tingsseizoen loopt volgens hen van 
begin februari tot eind juni. De eiafzet 
vindt zijn hoogtepunt bij een watertem
peratuur van 15-20°C. In de natuur was 
dat eind april/begin mei (KUNG, Cl-lANG 

& TSAI, 1960). Bij Henry Janssen wer
den de eerste eieren gelegd op 1 3 maart 
( 199 1) bij een watertemperatuur van 
I8°C. 
Bij de meeste houders planten de dieren 
zich voort in het vootjaar. Bij een en ke
ling gebeurt dit in het najaar. Bijna alle 
houders geven de dieren een tempera
tuurdaling in de winter. Het merendeel 
van de leden houdt in de winterperiode 
temperaturen aan tussen de 5-I5°C. 
Leden die de dieren echt een winter
slaap geven houden ze tussen de zes en 
18 weken bij temperaturen tussen 4-
1 0°C. De salamanders worden dan 
inactief. Drie leden zeilen de dieren dan 
op het land en in een donkere omge
ving, anderen laten ze in het aquarium 
en zetten deze op een koelere plaats. 
KOEPERNIK & HERRMANN ( 1991 ) lieten 
de dieren overwinteren op het land bij 
een temperatuur van I5°C. Hierna 
plantten de dieren zich voort, maar ook 
een aquatische overwintering bij 8-
1 0°C gaf bij hen kweekresultaten. 
De gemiddelde w:uerlemperatuur in de 
zomer is 20-26°C. Temperaturen van 
28°C worden nog zonder problemen 
doorstaan. Maar ook wintertemperatu
ren tot aan het vriespunt worden goed 
doorstaan. Deze extreme wisselingen in 
temperatuur zijn echter geen voorwaar
de voor het kweken. De meest succes
volle kweker (Ruud Zaremba) houdt de 
dieren relatief warm en laat de water
temperatuur in de winter niet verder 
dalen dan tot I5°C. Hij zorgt echter wel 
voor een aanpassi ng in belichtingsduur 
die de seizoenen volgt De meeste lief
hebbers volgen de seizoenen door de 
belichting te minderen in de winter en 
te lengen naar de zomer toe. Er zijn 
echter ook houders die de belichting het 
hele jaar door op 12 uur houden en ook 
kweken. Het lijkt erop dat een verande
ring van watertemperatuur een belang
rijkere stimulans is dan wijzigi ngen in 
de belichtingsduur. 
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Volwassen vrouwtje van de Chinese Yuu r
buiksalamander. Cyuop.1· orieuta/is. 

Foto: 1-1 . lanssen 

VAN EI TOT J UVEN IEL 
De eieren worden voornamelijk afgezet 
op Waterpest. Va/lisneria en Bronmos. 
De e ie ren worden per stuk (soms per 
twee) afgezet tussen een dubbe lgevou
wen blad. Bij Henry Janssen zetten de 
vrouwtjes de e ieren ook af net boven of 
onder de waterspiegel op stenen d ie 
met mos begroeiel zijn. 
Veel houders laten de e itjes bij de 
ouderdiere n zitte n omdat deze niet echt 
fanatiek de eigen e ieren zouden opeten. 
Anderen nemen echter waar dat de 
salamanders actief op zoek gaan naar 
versgelegde eitjes en dat als deze niet 
bij de ouders worden weggehaald er 

Cloaca vrouwtje van de Chinese Yuu rbuiksa
lamander. Cyuops orieutalis. 

Foto: 1-1 . Wallays 

Cloaca mannetje van de Chinese Yuurbui ksa
lamander. Cylll!fl.l' orientalis. 

Foto: 1-1 . Wallays 

geen enkel eitje uitkomt. 
Indien je dus zeker wi lt zijn van een 
goede kweek zul je dus zo veel moge
lij k eieren bij de ouders moeten wegha
len. Frans Engels heeft in het onder
zoek een uitgebre ide beschrij ving gege
ven van het opkweke n van de larven. 
De hier beschreven methodiek is van 
zijn hand. 
De e ieren worden met delen van de 
plant waar ze aan afgezet zijn over
bracht in kleine aquaria die gevu ld zijn 
met water dat afkomstig is uit het aq ua
rium van de ouderdieren. Het loshalen 
van de eitjes van de wáterplanten moet 
worde n afgerade n, omdat de eitjes kun
nen worden beschadigd. 
De ontwikke lingssne lheid van de eitjes 
is aflumkelij k van de watertempe ratuur. 
KUNG, CI·IANG & T SA I ( 1960) verme l
den de ontwikkelingsduur voor een 

Foto: 1-1. l anssen aantal temperaturen. Bij 11 °C duurt het 
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53 dagen, bij I4°C 38, bij 18,5°C 27,5 
en bij 24 oe 12,5 dagen (getallen zijn 
afgerond). Bij enkele eieren die Henry 
Janssen in 1991 volgde, duurde de 
incubatie 14 dagen bij een watertempe
ratuur van ongeveer 22°C. Dit past 
goed in de door KUNG, CHANG & TSAI 
( 1960) gegeven waarden. 
Bij versgelegde eieren kan men mid
denin het ei bij het pre-embryo (de 
zygote) duidelijk het deel onderschei
den waaruit het embryo zich ontwikkelt 
(bruingekleurd, bovenin) en het deel 
waar het dooiermateriaal zich verza
melt (beige, onderin). Om de zygote zit 
een kleurloos omhulsel; tegen het licht 
gehouden is duidelijk zichtbaar dat dit 
omhulsel uit twee lagen bestaat. 
Als de eitjes zijn uitgekomen worden 
de larven opgedeeld in groepjes van I 0-
15 larfjes per bakje (ongeveer 15xl0 
cm), met een kale bodem maar wel met 
enkele waterplantjes. Het water wordt 
om de dag ververst. Indien dit niet 
gebeurt, kunnen de larven sterven door 
watervervuiling (o.a. door beschimmel
de voedselresten). Als de larven een 
lengte van ongeveer anderhalve cm 
hebben bereikt, worden ze overgezet in 
grotere bakjes (20x 15 cm). Ook hier 
worden ongeveer I 0-15 larven van 
ongeveer dezelfde grootte per bakje 
gehouden. Deze bakjes zijn ingericht 
met een dun laagje fijn grind, flink wat 
waterplanten, ongeveer 7-10 cm water 
met een eilandje. Dit eilandje kan bij
voorbeeld een stukje kurkschors of 
piepschuim zijn. Henry Janssen ge
bruikt een stukje piepschuim van onge
veer 0,5 cm dik dat aan de randen 
schuin is afgesneden. Op dit stuk piep
schuim worden takjes Ficus pumila 
(dwergficus) gelegd. 
Een eilandje is erg essentieel, want de 
dieren moeten tijdelijk het water kun
nen verlaten na de metamorfose, anders 
verdrinken ze. De diertjes metamorfo
seren meestal 's nachts aan land. Als er 

geen dekking op het eilandje aanwezig 
is, vluchten ze overdag vaak het water 
in, wat de kans op verdrinking vergroot. 
Indien er wel dekking aanwezig is blij
ven de diertjes op het land. Na een tijd
je gaan ze weer het water in. Het gevaar 
van verdrinken schijnt echter niet zo 
groot te zijn als bij nauw verwante soor
ten (KOEPERNIK & HERRMANN, 1991). 
De larfjes moeten veel voedsel tot hun 
beschikking hebben. Zo groeien ze 
sneller en neigen minder tot kannibalis
me. Gevoerd wordt in het begin met 
slootinfuus en Pekelkreeftjes. Eenoog
kreeftjes ( Cyclops) worden pas gevoerd 
als de larfjes ongeveer 15 mm zijn, aan
gezien Cyclops het ook op kleine larfjes 
gemunt heeft. Als de larven groter wor
den kan er met grotere prooien worden 
gevoerd, zoals kleingesneden tubifex, 
kleine rode muggenlarven en Daphnia 
(Watervlooien). Na ongeveer vier 
maanden (atbankelijk van de watertem
peratuur) bij een lengte van ongeveer 
35 mm metamorfoseren de dieren. 
De larven kunnen echter in een wat 
vroeger of in een wat later stadium van 
hun ontwikkeling metamorfoseren. Dit 
wordt enerzijds bepaald door hun leef
omstandigheden (waterkwaliteit, water
temperatuur, concurrentiedruk, voed
selaanbod, de hoeveelheid schuilplaat
sen e.d.). Anderzijds spelen ook indivi
duele verschillen een rol; sommige lar
ven lijken beter om te kunnen gaan met 
de soms weinig ideale omstandigheden. 
Zo zal bijvoorbeeld een schuw exem
plaar meer last hebben van concurren
tiedruk dan een agressief exemplaar. 
Er bestaat een direct verband tussen de 
ontwikkelingsfase die een dier bereikt 
heeft voorafgaand aan metamorfose en 
zijn totale lichaamslengte bij metamor
fose. Men kan dus stellen dat de 
omstandigheden waaronder de larven 
gehouden worden invloed uitoefenen 
op de grootte van de larven tijdens 
metamorfose. 
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AFMETINGEN 
Om een eerste inzicht te kunnen krijgen 
in de mogelijke variatie wat betreft tijd
stip van metamorfose en de totale 
lichaamslengte bij metamorfose, no
teerde Henry J anssen in 1990 van 139 
door hem gekweekte exemplaren op 
welke dag ze metamorfoseerden. Van 
twee exemplaren werd ook de totale 
lichaamslengte gemeten. In 1991 deed 
hij hetzelfde met 175 exemplaren, doch 
in dat jaar mat hij de totale lichaams
lengte bij metamorfose van alle exem
plaren. 
Elk van de dieren werd op de dag van 

Tabel: Weergegeven zijn het aantal exempla
ren dat metamorfoseerde en het afgeronde 
gemiddelde van de totale lichaamslengte van 
de in die maand gemetamorfoseerde exempla
ren in 1991 (n=l75). 

Maand Aantal Gemiddelde 
exemplaren lengte (mm) 

januari t/m april 0 
mei 4 33 
juni 12 35 
juli 19 37 
augustus 23 34 
september 83 35 
oktober 30 35 
november 4 41 
december 0 

metamorfose in gestrekte toestand met 
een schuifmaat gemeten van de snuit
punt tot de staartpunt De metingen 
werden afgerond tot de dichtstbijzijnde 
kwart millimeter. Opvallend is dat er 
een grote spreiding is in de lengtes. De 
kleinste is 30,5 mm en de grootste 43 
mm. Dat scheelt bijna eenderde in leng
te! Niettemin, 87,5% ligt binnen de 32-
39 mm. De gemiddelde lichaamslengte 
van de 177 gemeten exemplaren is 35 
mm. Het feit dat het allerkleinste exem
plaar (30,5 mm) een week na de meta
morfose stierf, zou erop kunnen duiden 
dat dit diertje te vroeg aan land is 

gegaan en/of dat een levensvatbare 
minimale totale lichaamslengte bij 
metamorfose iets groter is. 
Het allerkleinste exemplaar metamor
foseerde als eerste op 13 mei 1991. Het 
allergrootste exemplaar metamorfo
seerde op 27 november als allerlaatste. 
Behalve in het begin van de metamor
foseperiode (mei), en op het eind (okto
ber, november) van het seizoen, meta
morfoseerden er door de hele periode 
heen exemplaren bij lichaamslengtes 
die zowel naar boven als naar beneden 
sterk afweken van het gemiddelde. 
Algemeen bezien is er een tendens 
waar te nemen dat het gemiddelde van 
de totale lichaamslengte toeneemt naar
mate de metamorfose later valt. Het is 
echter geen rechtlijnige toename, maar 
een toename met golfbewegingen met 
een eerste duidelijke piek in juli en een 
tweede, hogere, piek in november. Dit 
patroon wordt enerzijds veroorzaakt 
doordat larven gespreid over een lange
re periode geboren worden en de ver
schillende ouderdomsklassen elkaar 
zodoende overlappen. Anderzijds komt 
dit doordat de duur van de larvale fase 
(en daarmee de totale lichaamslengte 
bij metamorfose) voor elk exemplaar 
verschillend is. Zoals reeds vermeld 
spelen de leefomstandigheden en de 
veranderingen die deze ondergaan een 
grote rol in de bepaling van het moment 
van metamorfose. 
Ook heeft Henry Janssen bijgehouden 
in welke maand de juvenielen meta
morfoseerden voor de jaren 1990 en 
1991. Hierbij valt dadelijk op dat er een 
groot verschil zit tussen de beide jaren. 
Terwijl er in 1990 een meer geleidelij
ke verdeling valt waar te nemen, meta
morfoseert in 1991 bijna 50% in de 
maand september. De oorzaak hiervoor 
moet met zekerheid worden gezocht in 
de verschillen in patroon van de 
geboortes tussen de twee jaren. Maar 
ook de verschillen in leefomstandighe-

157 



158 

60 

50 

40 - -

30 - r--- r---

20 - r- r-

~ 10rrr 
r- r- r-

iln ~ 0 
3().32 32·34 34·36 36-38 38~ 40-42 42-44 
Lengleklosse In millimelers 

Gratiek I : Lengte bij metamorfose. 
Weergegeven is het aantal dieren dat per leng
teklasse (in millimeters) is gemetamorfoseerd 
in 199 1. Hierbij zijn de dieren weergegeven in 
le ngtek lassen van twee millimeter. 

den (met name klimatologische) voor 
de larven spelen een niet geringe rol. 
Doordat hier helaas geen gegevens van 
zijn verzameld is het onmogelijk om 
verbanden op te sporen. 
Bij de metamorfose verlaten de j onge 
salamandertjes gedurende enkele dagen 
het water, meestal gaan ze daarna ech
ter weer het water in zodat ze volledig 
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aquatiel gehouden kunnen worden. Ze 
worden dan gevoerd met rode muggen
larven, tubifex, enchytreeën en kleine 
regenwormpjes. Ervaring leert dat het 
voeren met Daphnia (tijdens het larve
stadium) bijdraagt aan een intensiever 
gekleurde oranjerode buik. De jonge 
salamandertjes kunnen ook in een terra
rium (dus in een landfase) worden 
opgekweekt. Het blijkt dat de groei in 
dat geval langzamer gaat dan wanneer 
ze in het water worden gehouden. Het 
opkweken van de jongen levert verder 
geen noemenswaardige problemen op. 
Eén houder heeft ooit twee albi nolar
ven gehad. Deze bleven heel lang in het 
larvale stadium en zijn uiteindelijk 
gestorven zonder de metam01fose door 
te maken. 

ZIEKTEN 
Cynops orientalis blijkt een redelijk 
sterke soort te zijn. Dieren die uit de 
handel komen, zijn echter meestal ver
zwakt en hebben soms ziektes bij zich. 
Zij moeten dan ook eerst apart gehou
den worden om te bekijken of ze goed 
eten en geen ziekteverschijnselen verto
nen. 
In gevangenschap kunnen verslechte-

jan feb maart april mei juni juli aug sep okt nov 
maand 

Grafiek 2: Maand van de metamorfose. Weergegeven zijn voor twee opeenvo lgende jaren ( 1990 
en 199 1) het aantal gemetamorfoseerde diere n (in procenten) per maand. 
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rende hygiënische omstandigheden en 
misschien zelfs overdadig voeren tot 
problemen leiden. Als na het voeren de 
watertemperatuur plots sterk daalt kan 
dit ook tot sterfte leiden. Deze sterfte 
kan snel plaatsvinden, waarbij verdrin
king mogelijk de oorzaak is. De dieren 
hebben zich volgevreten en kunnen 
door hun traagheid niet snel genoeg 
naar boven komen om lucht te happen. 
De sterfte kan ook na twee of drie 
dagen plaatsvinden. Als gevolg van de 
koude vertraagt ook de spijsvertering 
zodat het voedsel in de maag begint te 
rotten; zodoende kan het de dieren ver
giftigen. 
Andere problemen die zich kunnen 
voordoen zijn ondermeer schimmelin
fecties en rotting op lichaamsdelen 
(staart, poten), sterke vermagering, 
opzwelling (vochtopeenhoping) en 
puisterige bultjes. Deze verschijnselen 
leiden meestal tot de dood. De vocht
opeenhoping kan door het vocht af te 
zuigen met een injectienaald tijdelijk 
worden verholpen. Maar in de daarop
volgende dagen treedt meestal hetzelf
de weer op en sterven de dieren alsnog. 
Het aanzuren van het water met turf kan 
schimmelinfecties en rotting van 
lichaamsdelen tegengaan. VAN LEEU
WEN & MUDDE (1984) beschrijven dit 
ook bij C. pyrrhogaster. Zij zetten 
gewonde dieren apart in een relatief 
droge omgeving, terwijl de beschadig
de delen tweemaal daags worden aan
gestipt met jodiumzalf. Ook kunnen de 
dieren in een klein aquarium worden 
gezet waarin 1 gram zout per liter water 
is opgelost om schimmelvorming te 
remmen. 
Als de dieren gezond zijn, kan hen een 
lang leven beschoren zijn. Ruud 
Zaremba heeft zijn dieren al 11 jaar en 
ze waren volwassen toen hij ze aan
schafte. Deze dieren zijn dus al mini
maal 13 jaar oud. Cynops pyrrhogaster 
kan 32 jaar worden (THORN, 1968). 

CONCLUSIES 
De Chinese Vuurbuiksalamander, C. 
orientalis is een goed te houden en te 
kweken salamandersoort. Het is een 
aantrekkelijk dier om te zien en is voor
al voor beginners een aanrader. De 
soort blijkt goed bestand tegen tempe
ratuursverschillen en plant zich gemak
kelijk voort. Het blijkt dat wisseling in 
temperatuur vaak al voldoende is om de 
dieren tot voortplanting te brengen. Een 
daling van de watertemperatuur tot 
15°C in de winter is een van de meest 
gebruikte methoden. 
De gepresenteerde gegevens over de 
lichaamslengte en het moment van 
metamorfose geven een eerste inzicht 
in de ontwikkeling van ei tot juveniel. 
Dergelijke metingen kunnen veelal niet 
in de vrije natuur worden gedaan. 
Gemotiveerde terrariumliefhebbers zijn 
hier meer dan wie ook de aangewezen 
personen om op deze manier hun steen
tje bij te dragen aan de vergaring van 
kennis over de door hen gehouden die
ren. 
Op dit moment raken de meeste lief
hebbers hun jonge dieren niet kwijt, 
omdat er in de handel voor zeer lage 
prijzen volwassen dieren worden aan
geboden. Het blijkt dat liefhebbers dan 
toch het liefst met volwassen dieren 
willen beginnen omdat het opkweken 
van jonge salamanders een tijdrovende 
bezigheid is. Eigenlijk zou de aanvoer 
van wildvangdieren drastisch omlaag 
moeten zodat het aantrekkelijker wordt 
om nagekweekte dieren aan te schaffen. 
Het kweken is immers relatief eenvou
dig. Het vraagt echter een soort eco
mentaliteit van een liefhebber van sala
manders: geen wildvangdieren als er 
nakweek te verkrijgen is. Hopelijk 
draagt dit artikel hieraan bij, zodat er in 
de toekomst geen massale import van 
Cynops orientalis uit de natuur meer 
nodig is. 
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KEEPING AND BREEDING OF CYNOPS 
ORIENTAL/S 
Cynops orienralis can be held year round in an 
aquarium. An average area of 60x30 cm is 
advised for four adult animals. Furnishings 
are complete with a water depth of 15-20 cm, 
a small land area, a river sand and coarse to 
fine gravel substrate and aquatic plants. A TL
lamp provides sufticient light. The water tem
perature can dip to 5°C during the winter and 
rise to 28°C in the summer. Cynops orientalis 
appears to be unspecialized in food prefe
rence, and dead as well as live prey are accep
ted. Frenzied biting can occur when the ani
mals are fed if they are kept at a high density. 
The animals are active both night and day at 
temperatures as low as 12-I4°C and as high as 
25°C. Their movements become very sluggish 
and they have difficulty swimming if kept at a 
very low temperature (5-7°C). This species 
appears fairly simpte to breed; almost all 
keepers have bred it one or more times. A 
decrease in water temperature in the autumn, 
foliowed by an increase in temperature in the 
spring appears to stimulate reproduction. The 
eggs are laid on aquatic plants; the eggs and 
larvae are reared in small aquaria apart from 
the adult animals. Metamorphosis occurs at an 
average length of 35 cm. A great difference in 
month of metamorphosis can occur in two 

consecutive years. The young usually leave 
the water for a couple of days during this 
period, but thereafter can become entirely 
aquatic again. 
This is a reasonably strong species, although 
animals that come from dealers are usually 
weak and can sametimes carry diseases. They 
should be held separately until it is clear that 
they arenotsick and are eating well. Captive 
bred animals should be preferred at all times. 
Overfeeding can cause problems; this is parti
cularly true if the water temperature suddenly 
falls greatly just after feeding, and this can 
sametimes lead to death. Healthy animals 
can live a long time, one memher of the sala
mander group has held animals for eleven 
years that were already adult when he recei
ved them, they are thus minimally 13 years 
old. 
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