Handige en nuttige tips
(door Sergé Bogaerts)

Dit artikel dient geciteerd te worden als:
Sergé Bogaerts, 2002. Handige en nuttige tips. pag. 50-51; uit: BOUWMAN, A. S. BOGAERTS (samenstelling en
redactie), 2002. Salamanders. Jubileumbundel. Uitgave: Salamandervereniging. ISBN 90-9016241-0.

Inleiding
De afgelopen jaren hebben leden van de Salamander-vereniging elkaar vaak handige en
nuttige tips gegeven via de Nieuwsbrief van de vereniging over allerlei zaken die voor het
houden en kweken van salamanders van pas kunnen komen. Een aantal ervan bleek zo
succesvol dat ze bijna niet meer weg te denken zijn. Daarom hier een aantal van die tips die
voor zowel de gevorderde als de beginnende liefhebber van nut kunnen zijn.

Natte plek
Als amfibieënhouder ontkom je niet aan het feit dat er af en toe iets ontsnapt. Amfibieën (en
met name salamanders) zijn ware meesters in het ontsnappen en in tegenstelling tot reptielen
houden ze het buiten een terrarium of aquarium vaak niet lang vol doordat ze uitdrogen. Zij
zullen dan ook altijd een vochtige plek opzoeken, maar hoe snel bereiken ze die? Om dat te
vergemakkelijken kun je het beste, zodra je constateert dat er een dier is ontsnapt, op een
aantal strategische plaatsen natte handdoeken of met water verzadigde blokken turf
neerleggen. De dieren zullen zich hierdoor aangetrokken voelen en indien ze nog niet
verdroogd zijn kun je ze daar na een of twee nachten wel onder terugvinden. Beter nog is om
altijd een natte handdoek ergens in de buurt van de salamanderbakken te hebben. Ik heb hier
herhaaldelijk succesvol ontsnapte dieren terug gevonden.

Creatief met aardewerk
Voor salamanders kan als mogelijke schuilplaats een stapel dakpannen, bloempotscherven e.d
ideaal zijn. Zeker als dit geplaatst is op een natte of vochtige ondergrond. Door de zuigende
werking en vervolgens verdamping, blijven die plaatsen koeler dan de omgeving. Daarnaast
blijft de lucht erin altijd vochtig. In de VS zijn proefjes gedaan door aardewerken bloempotten
in het veld te plaatsen. De salamanders verkozen hierbij de bloempotten boven de natuurlijke
schuilplaatsen.

Voedergeultje
In salamanderaquaria kan een slim handigheidje worden ingebouwd. Door parallel aan de
voorruit over de totale breedte van de bodem een rechtsopstaande glasstrip van een paar
centimeter hoog te lijmen op een paar centimeter van de voorruit af ontstaat er vooraan bij de
voorruit een geultje. Dit geultje blijft kaal als de bak wordt ingericht. Zand of grind wordt
achter dit geultje aangebracht een beetje schuinoplopend naar de achterkant van de bak toe.
Dit geultje heeft nu twee functies. Ten eerste kan hier het voedsel in gelegd worden. Het kan
dan niet in de bodem wegkruipen (denk aan Tubifex of rode muggenlarven), en als dit voedsel
niet opgegeten wordt kan het gemakkelijk afgeheveld worden. Doordat de bodem verder
schuin oploopt rolt automatisch het merendeel van het vuil en afval ook in het geultje. Ook dit
kan dan makkelijk verwijderd worden.
Een simpele variant op dit systeem is maken door twee glastrips (10 x 5 cm) in een T-profiel
aan elkaar te lijmen. Dit losse profiel kan nu in de hoek van een aquarium worden aangebracht
om een voedselhoekje te creëren. Het voordeel van dit systeem is dat het eenvoudig kan
worden aangebracht ook bij aquaria die al ingericht zijn. Je verwijdert de bodem in een hoek

van het aquarium, plaatst het profiel en schuift de bodem weer aan zodat het profiel stevig
ligt, maar de hoek vrij van bodem blijft. Daarin kan dan het voedsel aangeboden worden.

Simpele en goedkope aquaria en terraria
Door veel mensen worden (half)doorzichtige plastic bakken (stapelbare voorraaddozen zoals
verkrijgbaar bij de Blokker, Gamma e.d.) voor het houden van salamanders of het opkweken
van salamanderlarven gebruikt. Voordeel van deze bakken is dat je vrij simpele en goedkope
aquaria hebt, die als je ze niet gebruikt in elkaar worden geschoven en weinig ruimte in
nemen. De halfdoorzichtige modellen laten ook nog voldoende licht door om de waterplanten te
laten groeien. Ze zijn makkelijk schoon te maken en relatief goedkoop in aanschaf (5-10 Euro
per stuk). Ze zijn ook als terrarium goed te gebruiken als je met breed plakband een rand
bovenaan de bak plakt zodat de dieren niet via de wanden eruit kunnen klimmen. Er zijn
echter ook modellen die met een plastic deksel goed afgesloten kunnen worden. In het deksel
kun je gaten maken of een stuk gaas plakken. Zo heb je voor bijna niks een simpel en effectief
terrarium. De nadelen van deze bakken zijn dat je vaak slecht vanaf de zijkant in de bakken
kunt kijken (halfdoorzichtig) en dat ze naar verloop van tijd vol met krassen komen te zitten.
Maar dan gebruik je ze gewoon voor het opbergen van stenen, pompen, zand en andere
materiaal dat je voor het houden van salamanders gebruikt.
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