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INLEIDING 
Triturus marmoratus pygmaeus, de 
Dwergmarmersalamander, heb ik sinds 
voorjaar 1992 in mijn bezit en ik heb er 
in de winters 1992/1993 en 1993/1994 
succesvol mee gekweekt. Omdat de 
jaarlijkse cyclus van deze dieren (en 
ook van andere in Zuid-Europa voorko
mende amfibieen) anders is dan bij an
dere Europese amfibieen, en omdat de 
status van deze ondersoort lange tijd 
onduidelijk was, wil ik hier aan de hand 
van mijn kweekervaringen met de 
Dwergmarmersalamander de verzor
ging van deze salamander beschrijven 
door deze te vergelijken met die van de 
gewone Marmersalamander (T. marmo
ratus marmoratus). Daarnaast wil ik 
aanbevelingen geven voor een succes
volle opkweek van ei tot volwassen 
dier. 

T. m. 

Verspreiding op het lberisch schiereiland. Verticaal gearceerd is T. 
m . pygmaeus en horizontaal gearceerd is T. m. marmoratus (naar 
GARCfA-PARIS et al, 1993 en JAVIER & ESCRIV A, 1987). 
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GESCHIEDENIS EN TAXONOMIE 
In 1905 beschreef Wolterstorff (naar 
THORN, 1968) de dwergvorm en tevens 
ondersoort van de Marmersalamander 
Triturus marmoratus pygmaeus. Deze 
was gevonden in het zuiden van Spanje 
in de omgeving van Cadiz. Het belang
rijkste kenmerk was dat deze dwerg
vorm aanmerkelijk kleiner bleef in vol
wassen toestand dan de nominaatvorm, 
die uit onder meer Frankrijk bekend 
was. Het bestaan van de ondersoort 
raakte echter in de vergetelheid en het 
was zo'n tienjaar geleden zelfs onzeker 
of de ondersoort nog wei als zodanig 
onderkend moest worden (DIESENER, 
1982). 
In 1986 verschenen de resultaten van 
DORDA & ESTEBAN ( 1986). Ze hadden 
231 T. marmoratus uit heel Spanje van 
veertien verschillende populaties bestu
deerd. De belangrijkste conclusie uit dit 
onderzoek was dat de Marmersala
mander in Spanje duidelijk uit twee ver
schillende vormen bestaat: een noorde
lijke vorm en een zuidelijke, waarbij de 
grens wordt gevormd door het 
Castiliaans Scheidingsgebergte en zijn 
uitlopers. De noordelijke vorm komt 
overeen met de norninaatvorm uit 
Frankrijk, maar de zuidelijke is anders 
van kleur, vorm en grootte. Ook bestu
deerden ze exemplaren van de oor
spronke1ijk als ondersoort beschouwde 
T. marmoratus pygmaeus uit Cadiz. 
Deze bleek praktisch identiek te zijn 
aan de zuidelijke vorm. Dit onderzoek 
toonde dus aan dat het voorkomen van 
T. marmoratus pygmaeus zich uitstrek
te over het gehele zuiden van het 
Iberisch Schiereiland. 
Inmiddels heeft onderzoek van 
GARCIA-PARIS et al. (1993) uitgewezen 
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dat deze zuidelijke vorm te beschouwen 
is als een aparte soort (T. pygmaeus}, 
9mdat er in het grensgebied tussen de 
twee soorten geen genetische of morfo
logische overlap plaatsvindt. Er is dus 
geen overgangszone, maar een strikte 
scheiding. Schriftelijk heeft Garcia
Paris me te kennen gegeven dat hij er
van uitgaat dat deze ondersoort binnen
kort tot soort zal worden verheven. 
Aangezien dit echter nog niet als zoda
nig is gepubliceerd, beschouw ik de 
Dwergmarmersalamander voorlopig 
nog maar als ondersoort van T. marmo
ratus. 

BESCHRIJVING 
T. m. pygmaeus verschilt op een flink 
aantal punten van T. m. marmoratus. De 
belangrijkste verschillen zijn (naar 
DORDA & ESTEBAN, 1986): 
1) De volwassen T. m. pygmaeus blijven 
kleiner dan volwassen dieren van T. m. 
marmoratus. De gemiddelde lengte is 
voor mannetjes I 03 mm, en voor 
vrouwtjes 110 mm (gemeten aan dieren 
uit Cadiz). Mijn vier volwassen dieren 
(uit het zuiden van Spanje) zijn alle
maal groter dan deze gemiddeldes. 
Het grootste vrouwtje meet 130 mm. 
Volwassen T. m. marmoratus zijn al 
gauw 160 mm lang. 
2) De zwarte vlekken op de zijkant van 
T. m. pygmaeus zijn kleiner en meer 
ge'isoleerd dan die van T. m. marmora
Ius. 
3) De buikzijde van T. m. pygmaeus 
heeft een rozig-witte ondergrond met 
daarop vele witte stipjes, en enkele gro
te zwarte stippen, terwijl de buikzijde 
van T. m. marmoratus een donkere on
dergrond heeft met zwarte stippen en 
slechts enkele witte stipjes. Overigens 
ontbreken bij een van mijn vrouwelijke 
T. m. pygmaeus gedeeltelijk de witte en 
zwarte stipjes op de buikzijde, waar
door een gedeelte van de buik eenkleu
rig oranje is. 

4) De kam van de mannetjes is bij T. m. 
pygmaeus in de voortplantingstijd lager 
en minder onderbroken. 
5) Tijdens de voortplantingstijd kunnen 
de kleuren van T. m. pygmaeus-manne
tjes veranderen, waarbij soms brons
kleurige vlekken ontstaan tussen de 
groene vlekken. 
Naar mijn idee zijn er nog een aantal 
toevoegingen mogelijk zoals: 
6) De groene kleur van de twee onder
soorten verschilt. In de landfase zijn 
mijn T. m. pygmaeus duidelijk meer 
danker grasgroen, terwijl mijn T. m. 
marmoratus meer Iicht mosgroen ge
kleurd zijn. In de waterfase worden in 
het bijzonder de vrouwtjes van T. m. 
pygmaeus zeer donkergroen, terwijl dit 
bij T. m. marmoratus veel minder sterk 
het geval is. 
7) Naar mijn mening is ook de huid
structuur anders bij de verschillende 
ondersoorten. De huidstructuur van 
T. m. mannoratus oogt altijd veel gro
ver, terwijl de huid van T. m. pygmaeus 
veel gladder lijkt. 

BIOTOOP 
T. m. pygmaeus en T. m. marmoratus 
worden als men het over het hele gebied 
bekijkt in vergelijkbare biotopen aange
troffen. Dit geldt in het bijzonder voor 
de voortplantingspoelen. Het zijn over 
het algemeen bospoelen, drinkpoelen, 
sloten, langzaam stromende beken e.d., 
bij voorkeur met begroeiing van water
planten (GARCIA-PARIS et al., 1993). lk 
vond T. m. marmoratus in het midden 
van Frankrijk voornamelijk in diepe, 
grote veedrinkpoelen in een heuvel
landschap dat gekenmerkt wordt door 
eiken-beukenbos en kleinschalige vee
teelt. In deze poelen huisden meestal 
ook Vinpootsalamanders (T. helveti
cus). 
Ik trof T. m. pygmaeus in twee verschil
lende biotopen aan. In het midden van 
Spanje betrof het een kleine poel van 
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ongeveer 2x2 m. Deze poel was erg 
diep, en volgestort met stenen. In het 
water was nauwelijks plantengroei aan
wezig en voor de eiafzet gebruiken de 
dieren mogelijk het overhangende gras. 
In deze poel leefden in deze tijd (okto
ber) ook vele Ribbensalamanders 
(Pleurodeles walt/). In de omgeving la
gen ook ondiepe poelen, maar hierin 
vond ik aileen Spaanse Knoflookpad
den (Pelobates cultripes) en Plewvde
les walt/. 
In het zuiden van Spanje vond ik T. m. 
pygmaeus in de nabijheid van een vee
drinkpoel. Deze veedrinkplaats was op 
dat moment (april) al bijna uitge
droogd. De poel lag in een door stenen 
muren omgeven sehapenweide. In de 
direete omgeving bevonden zieh bossen 
van steeneiken. 

LEEFWIJZE 
De leefwijze van mijn T. m. pygmaeus 
en waarsehijnlijk ook in de meeste po
pulaties van deze soort, heeft een ander 
verloop dan die van noordelijker voor
komende salamanders, zoals T. m. mar
moratus. Deze Iaatste plant zieh na de 
winterrust, in het voorjaar voort. Na een 
voortplantingsperiode van ongeveer 
drie maanden verlaten de dieren het wa
ter en brengen ze een tijd door op het 
land. In de herfst zoeken ze een plek op 
voor de winter, soms in het water, maar 
meestal op het land. 
De warme, droge zomers in het zuiden 
van het Iberiseh Sehiereiland hebben de 
T. m. pygmaeus, maar ook andere hier 
voorkomende amfibieen, gedwongen 
tot een andere indeling van het jaar. De 
Dwergmarmersalamander houdt, wel
lieht met uitzondering van de popula
ties in gebergtes, geen winterrust maar 
een zomerrust. 
Begin oktober, als de eerste regens val
len, komt T. m. pygmaeus uit zijn over
zomeringsplaats te voorsehijn. Dan ont
staan de eerste poelen en Iangzaam 

stromende beken waarin de amfibieen 
zich voortplanten. In maart, april ver
laat T. m. pygmaeus de voortplantings
poelen om een plek te zoeken voor de 
overzomering, omdat deze poelen in de 
loop van mei vaak helemaal opdrogen. 

TERRARIUM EN AQUARIUM 
T. m. pygmaeus is, naar mijn ervaring, 
tamelijk goed in het terrarium te hou
den en vrij eenvoudig tot voortplanting 
te brengen. Ik gebruik voor deze sala
manders afhankelijk van het jaargetijde 
een terrarium, een aquarium en daar
naast een aantal opkweekbakjes. 
Het terrarium behoeft niet groot te zijn. 
Vier dieren bewonen bij mij een terrari
um van 60x30x30 em (lxbxh). Hierin 
Ieven de salamanders van april/mei tot 
oktober/november. Het terrarium is 
voor tweederde ingerieht met een laag 
turfmolm van 2 tot 5 em dik, waarvan 
een gedeelte droog wordt gehouden en 
het andere deel voehtig. Op beide ge
deeltes ligt een stuk kurk en een forse 
pluk veenmos. Hierdoor ontstaan er als 
het ware vier versehillende sehuilplaat
sen. Daamaast blijft een derde van de 
bodem onbedekt. 
Op het onbedekte deel plaats ik een 
voedselbakje. Ik gebruik hiervoor petri
sehaaltjes of dekseltjes van potjes. Het 
voedsel voor de salamanders bestaat 
voornamelijk uit regenwormen, meel
wormen en krekels. De meelwormen en 
krekels krijgen voordat de salamanders 
ze als voedsel krijgen gedurende een 
dag respeetievelijk een uur Carmix (vi
taminen en mineralen). Daarna bepoe
der ik de voedseldieren nog met een 
preparaat voor vogels (het merk Cede, 
voornamelijk kalk en mineralen). 
Het terrarium moet goed afgedekt zijn 
om ontsnappen van de salamanders te 
voorkomen. Tevens mag het terrarium 
onder geen enkele voorwaarde in de 
zon komen te staan. Zaehte zoninval in 
de oehtend en avond is niet sehadelijk, 
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maar we moeten ervoor oppassen dat 
bet terrarium vooral 's zomers niet te 
warm kan worden. Voor de rest maakt 
bet niet veel uit, als de temperatuur 
maar niet te vaak en niet te lang hoven 
de 20 a 25 oc komt. De salamanders 
overleven landtemperaturen van 28°C 
(gemeten in de zomer van 1994) mits 
ventilatie en vochtigheid goed zijn. In 
de zomer ontwijken de dieren te hoge 
temperaturen door koelere plekken op 
te zoeken. Daamaast moeten we af en 
toe sproeien in bet vochtige deel van bet 
terrarium. Een waterbak kan tot in sep
tember afwezig blijven, daama plaats ik 
in bet terrarium een klein (20x10x5 em) 
waterbakje. Vanaf dit moment gaan de 
dieren vaker bet water in en kan ik ze 
naar bet aquarium verhuizen. 
Het aquarium voor een paartje Dwerg
marmersalamanders moet ongeveer 
60x30x30 em groot zijn. De waterdiep
te dient circa 20 a 25 em te zijn. Ik be
dek de bodem meestal met fijn grind. 
Verder wordt bet aquarium ingericht 
met een aantal gestapelde platte stenen 
of bloempotscherven om schuilplaatsen 
voor de salamanders te creeren. Het be
langrijkst zijn natuurlijk de waterplan
ten, waarop de vrouwtjes hun eieren 
kunnen leggen. Voor bet afzetten van 
eieren hebben deze salamanders een 
voorkeur voor plan ten als Canadese wa
terpest (Elodea canadensis). Het aqua
rium kan bet beste op een Iichte maar 
matig zonnige plaats worden gezet bij 
een temperatuur van 15 tot 20°C. Als de 
salamanders in bet water zitten, voer ik 
ze meestal regenwormen, rode mugge
larven en incidenteel tubifex. VAN 
UCHELEN ( 1985) voederde ook met 
dood voer, zoals lever en hart. Ik heb 
hiermee geen ervaringen. 

VOORTPLANTING 
De voortplanting is bij de Dwergmar
mersalamander bijna hetzelfde als bij 
de Marmersalamander. Ik heb slechts 

incidenteel waarnemingen kunnen ver
richten en ik heb geen verschillen ge
zien. Mogelijk kan ik in de toekomst 
meer tijd besteden aan de bestudering 
van hun voortplantingsgedrag. 

EIEREN 
Kort nadat de dieren gebaltst en ge
paard hebben, leggen ze de eerste ei
eren. Ik schat dat een vrouwtje onge
veer 100 tot 150 eieren afzet. Dit geta1 
komt overeen met de aantallen die vAN 
UCHELEN ( 1985) noemt voor T. m. 
marmoratus, terwijl GROSSE & KOE
PERNIK (1993) voor T. m. marmoratus 
200 tot 300 eieren per legsel opgeven. 
De eieren zijn wit en ongeveer 4 mm in 
doorsnede. Het eerste jaar werden ze 
gelegd vanaf eind oktober tot begin de
cember. Het tweede jaar legden de die
reo pas half november eitjes. 
Met de eieren komen ook de eerste 
moeilijkheden. Het eerste probleem is 
bet beschimmelen van de eieren. Het 
eerste jaar ( 1992-1993) gebruikte ik 
kraanwater. Toen beschimmelden de 
meeste eieren. Ook bet verplaatsen van 
de eieren naar opkweekbakjes met re
genwater bleek geen afdoende oplos
sing te zijn. Mogelijk was een deel van 
deze eieren niet bevrucht en beschim
melde daarom. In bet seizoen 1993-
1994 gebruikte ik een aquarium met 
water dat al een jaar in die bak stond, 
met plan ten en al. Dat jaar beschimmel
den er wei wat minder eieren maar trad 
er een ander probleem op: platwormen 
(Planaria sp.). Deze diertjes eten graag 
salamandereitjes. Er bleken ook een 
soort zwarte watermijten in bet aquari
um te Ieven, die in groten getale de ei
eren aanvraten. Ondanks deze tegensla
gen kwam er gelukkig nog een groot 
aantal salamanderlarven uit bet ei. 
Het eerste jaar haalde ik eieren (met 
waterplanten of delen daarvan) uit bet 
aquarium, en plaatste ze in kleine op
kweekbakjes (20x15 em) met een wa-
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terhoogte van ongeveer 8 em. De bakjes 
bleven verder kaal. Het tweede jaar ver
wijderde ik de eieren pas als zeal dui
delijk ver ontwikkeld waren. 
De ontwikkeling van ei tot larve duurt 
atbankelijk van de watertemperatuur 
drie a vier weken. Een pas uitgekomen 
larve meet ongeveer I em en is zwart
wit gestreept over de lengte van het li
ehaam. 
Het opeten van eieren door de volwas
sen dieren heb ik gelukkig niet gezien. 
Dat wil niet zeggen dat bet niet gebeurt, 
want de dieren zijn voornamelijk in de 
naeht aetief. Ik denk eehter dat bij vol
doende voeding en diehte beplanting de 
vraat grotendeels aehterwege blijft. 

LARVEN 
Voor de opkweek van salamanderlarven 
gebruik ik een methode die grotendeels 
is gebaseerd op VAN UCHELEN ( 1987). 
Dat gaat als volgt in zijn werk: kleine 
aquaria (20x 15 em) worden gevuld met 
ongeveer 8 em water en flink wat water
planten. Per bakje plaats ik maximaal 
tien larven van ongeveer gelijke groot
te. Hierin zal af en toe versehuiving 
moeten plaatsvinden, omdat de ver
sehillen in groei groot kunnen zijn. Ik 
voer twee tot drie keer per week al naar 
gelang de temperatuur en de grootte van 
de larven. In eerste instantie kunnen we 
watervlooien voeren, later rode mugge
larven en tubifex. 
Ondanks de nadelen van tubifex zoals 
die door vAN UCHELEN ( 1988) worden 
genoemd, is tubifex voor mij onmisbaar 
gebleken als opkweekvoer voor de lar
ven, omdat er in de periode waarin de 
larven geboren worden (januari, febru
ari) geen watervlooien verkrijgbaar of 
te vangen zijn. Belangrijk is wei dat de 
tubifex ruimsehoots wordt gespoeld, bij 
voorkeur door bet in een speeiaal daar
voor verkrijgbaar bakje met tijn gaas in 
de stortbak van de we te hangen. 
Het eerste jaar ( 1992-1993) zijn er veel 

larven gestorven door versehillende 
fouten, zoals: 
1) te vee I larven in een bakje. Hierdoor 
ontstaat stress, maar ook vreten ze el
kaar aan. Soms gaat er dan een dood, en 
als deze te lang in bet water blijft lig
gen, sterven weldra ook de andere in 
het bakje aanwezige larven. 
2) te laat water ververst. Eigenlijk dient 
bet water een dag na bet voeren ver
sehoond te worden. Dit is eenmaal niet 
gebeurd, waardoor er dode muggelar
ven besehimmelden en aile larven stier
ven. 
3) te warm. Zonnige dagen in de winter 
kunnen de temperatuur in een klein 
aquarium sterk doen oplopen. Daardoor 
kunnen waterplanten (met name water
pest) dan de zuurgraad van bet water 
veranderen (VAN UCHELEN, 1987). Dit 
kan het sterven van de dieren tot gevolg 
hebben. 
AI met al zijn er in het eerste kweekjaar 
van de ongeveer vijftig uitgekomen lar
ven sleehts negen gemetamorfoseerd, 
van begin februari tot eind mei. Deze 
negen dieren Ieven nog allemaal. Het 
tweede jaar ( 1993-1994) zijn er van de 
ongeveer 100 uitgekomen larven 53 ge
metamorfoseerd. De metamorfose vond 
in dat jaar plaats van half maart tot half 
juni. Mijn kweekopbrengst is eehter 
nog laag vergeleken met die van VAN 

UCHELEN ( 1985), die ongeveer zestig 
tot negentig jonge salamandertjes 
kweekte van twee T. m. marmoratus
vrouwtjes. 

NA DE METAMORFOSE 
Na de metamorfose begint een nieuwe 
en vaak lastige periode voor de op
kweek van jonge salamanders. Jonge T. 
111. pygmaeus zijn ongeveer 3,5 a 4,5 em 
lang. Jonge T. m. marmoratus meten 
ongeveer 4,5 tot 6,5 em bij de metamor
fose (GROSSE & KOEPERNIK, 1993). 
De afmeting van de diertjes wanneer ze 
metamorfoseren is eehter atbankelijk 
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van de temperatuur waarbij ze opgroei
en. De kleur van de juveniele salaman
ders verschilt wei duidelijk. 
VAN UCHELEN ( 1985) vermeldt dat zijn 
jonge T. m. marmoratus donkergroen 
waren na de metamorfose. Mijn T. m. 
pygmaeus zijn echter zeer fel Iicht
groen. Ook de kleur van de buik ver
schilt duidelijk. Deze is bij de 
Marmersalamander meestal donker, 
bruin-zwart, terwijl die bij de 
Dwergmarmersalamander rozig oranje 
is. 
Als de salamandertjes het land opkrui
pen, zet ik ze in groepjes van maximaal 
tien dieren in plastic miniterraria. Deze 
miniterraria zijn gemaakt van doorzich
tige koelkastdozen met een wit plastic 
deksel. Deze dozen worden ook veel 
gebruikt bij de opkweek van jonge sian
gen. De maten zijn 19x9x6 em. 
De voor- en achterkant zijn voorzien 
van luchtgaatjes. De inrichting is zeer 
eenvoudig en bestaat uit een polletje 
veenmos dat aan een kant van het bakje 
ligt en dat dient als verblijfplaats. Aan 
de andere kant van de doos is een dek
seltje geplaatst, dat als voerbakje dient. 
Deze doosjes maak ik elke week hele
maal schoon, en ik vervang bet mos. 
Als voedsel geef ik in het begin vooral 
fruitvliegjes en in stukjes gesneden tu
bifex. Als de dieren groter zijn, worden 
ze gevoerd met rode muggelarven, klei
ne krekeltjes en stukjes regenworm. AI 
het voedsel wordt bepoederd met kalk 
en vitaminen (zie TERRARIUM). Ik 
huisvest de jonge dieren in dezelfde 
ruimte als de volwassen salamanders bij 
een temperatuur van 15 a 20°C. 's 
Winters houd ik de dieren bij lagere 
temperaturen (5 a 10°C). 
Na een jaar zijn de dieren ongeveer 10 
em lang. Ook de kleur is dan veranderd 
van lichtgroen tot donker grasgroen. 
VAN UCHELEN ( 1987) plaatste zijn jon
ge T. m. marmoratus, die ook na een 
jaar ongeveer 9 a 1 0 em lang waren, in 

een echt terrarium. Bij de eerste groep 
gekweekte salamandertjes bleven drie 
dieren duidelijk achter in groei en ze 
waren na een jaar slechts 6 a 7 em lang. 
Er zijn echter nog twee andere metho
des die ik kort wit noemen. De eerste 
methode is beschreven door GROSSE & 
KOEPERNIK (1993). Zij proberen de 
jonge dieren zo snel mogelijk na de me
tamorfose weer in het water te krijgen. 
Het grote voordeel van deze methode is 
dat de salamanders in bet water gevoerd 
kunnen worden. Ik heb pas na een 
maand of negen de jonge salamanders 
die groter waren dan ongeveer 8 em in 
bet water gekregen, door in het bakje 
waarin ze verbleven een waterlaagje 
aan te brengen van een halve centimeter 
diep. De drie kleinere dieren wilden in 
eerste instantie bet water niet in. Een 
maand later probeerde ik nogmaals het
zelfde met deze dieren, en deze keer 
lukte het wei. De grotere dieren ontwik
kelden hierbij ook een hoge zwemstaart 
zoals de volwassen vrouwtjes in de wa
terfase. Bij de kleinere dieren gebeurde 
dit niet; de diertjes wilden na twee 
maanden weer het land op. vAN UCHE
LEN ( 1985) kreeg zijn jonge Marmer
salamanders pas na anderhalf tot twee 
jaar bet water in. 
Een tweede methode voor de opkweek 
van veel jonge salamanders heb ik ge
deeltelijk van RIMPP ( 1994) overgeno
men. Deze gebruikt een terrarium met 
een natte zandbodem, waarop in laagjes 
stukken schors van lootbomen worden 
gestapeld. Hierdoor ontstaat er een ver
loop van nat naar droog, van beneden 
naar hoven. De jonge salamandertjes 
kunnen dan zelf kiezen waar ze willen 
zitten. Rimpp maakt gebruik van een 
composthoop, waarvan hij telkens een 
laagje bovenop bet schors aanbrengt. 
Dit laagje droogt dan langzaam uit, zo
dat aile voedseldiertjes erin naar bene
den richting het vochtige zand verhui
zen. Onderweg worden ze dan door 
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eetlustige jonge salamandertjes opge
geten. 
Dit jaar ( 1994) heb ik voor de 53 jonge 
Dwergmarmersalamandertjes ongeveer 
net zo' n terrarium gemaakt. Het is inge
richt met een klein gedeelte water en 
een groot deel wit zand. Het aanwezige 
water zorgt ervoor dat het zand altijd 
vochtig blijft. Tweemaal per week voer 
ik met fruitvliegjes (en hun larven), tu
bifex en rode muggelarven, allemaal 
bepoederd met kalk en vitaminen (Cede 

en Carmix). lk ben niet zoals Rimpp in 
de gelegenheid een composthoop te on
derhouden als voedselbron voor mijn 
dieren. De eerste resultaten zij n erg 
goed. Ik heb nog geen enke l dier verlo
ren en het eerst gemetamorfoseerde dier 
meet nu, na vier maanden, at 6 em en is 
dus even groot als het kleinste dier van 
de groep van het jaar ervoor. 
De negen nakweekdieren uit 1993 zijn 
pas nu (oktober 1994) tot voortplanting 
in staat. Enkele van de nakweekdieren 
uit 1994 zijn in oktober 1994 at net zo 
ver ontwikkeld a ls de nakweekdieren 
van het jaar ervoor. Een nakweekman
netje van 1994 meet nu totaal I 0 em en 
heeft al een voortplantingskleed ont
wikkeld. Het die r baltst met zowel de 
nakweekvrouwtjes van 1994 als die van 
1993. Hopelijk zullen in de winter van 
1994/1995 de eerste nakomelingen van 
de nakweekdieren uit de eieren kruipen. 

TOT SLOT 
Tot s lot wi t ik nog even op de zomerrust 
terugkomen. Zeals ik in het begin at 
vermeldde, is het geven van een zomer
rust in plaats van, of misschien in com
binatie met een winterrust, wei bruik-

Portrct van cen vrouwtje van T 111. p_,·gmaeu.l· in hct water. Foto: S. Bogaens 
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baar of noodzakelijk voor de kweek met 
andere dan de Spaanse amfibieensoor
ten. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan 
amfibieen uit zuidelijk Italie, de 
Griekse eilanden en het zuiden van 
Turkije. Als ik hiermee meer ervaringen 
heb opgedaan, wil ik hier graag op te
rugkomen. 
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ABOUT TRITURUS MARMORATUS 
PYGMAEUS 
Triturus marmoratus pygmaeus clearly differs 
from T. m. marmoratus. According to DORDA 
& ESTEBAN (1986) the most important diffe
rences are that adult T. m. P.vgmaeus are smal
ler than fully grown T. m. marmoratus, and 
that the coloration, particularly that on the ab
domen is different. rhe belly of T. m. pygma
eus is clearly lighter (pinky white background 
with many white and few black speckles) than 
that of T. m. mannoratus (a dark background 
with mainly black and a few white speckles). 
The habitat preferences are generally the same 
for the two subspecies. The breeding season of 
T. m. pygmaeus begins in October and ends in 
the spring after which the animals go into 
summer rest. 
I use a neighbouring aquarium and terrarium 
for T. m. pygmaeus and in addition a number 
of rearing tanks. The terrarium comprises a 
substrate of peat with cork bark and moss. Part 
of the enclosure is kept constantly moist. The 
aquarium is simply furnished with water 
plants and stones where the animals can hide. 
The breeding ofT. m. pygmaeus is apparently 
almost the same as in T. m. marmorallls. Each 
female lays approximately I 00 to 150 eggs. 
The most important problems with the eggs 
are fungus infections, flatworms (Pianaria 
sp.) and black water mites. The larvae are 
reared in a separate tank. Their diet consists of 
tubifex as in the winter there are no watertleas 
available. It is important that the tubifex are 
well rinsed. The most important problems in 
the rearing of the larvae was overcrowding 
(too many larvae in one tank), tardiness in 
refreshing the water and keeping the larvae 
too warm (sun on the tank). Only nine animals 

metamorphosed in the first year. In the second 
year this number increased to 53. 
The young salamanders can be reared in small 
groups, in easily cleaned terraria in which only 
a handful of moss is provided, or in large ter
raria furnished with a layer of damp to wet 
white sand and a pile of pieces of bark. 
Particularly in the beginning I fed the young 
animals fruit flies and their larvae, as well as 
tubifex. When the animals are larger they can 
be given red mosquito larvae, small crickets 
and pieces of earthworm. All the food is 
sprinkled with calcium, vitamin and mineral 
powder. Depending on diet and temperature, 
the animals reach ten em in length after a year. 
After one year the animals were reintroduced 
to the water and could be used for breeding. 
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