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Et besøg hos den japanske kæmpesalamander

af Tomas Cedhagen

Det japanske navn er hanzaki. Arten er det største
amfibie, som findes; det største målte eksemplar var
159 cm langt. Udseendet el' grotesk: hovedet og den bre
de flacte krop er dække t med grov, ·vorte t. hud og langs
hver kropsside løber en stor, slatten hudrold, som bi
drager til, at kroppen ser endnu mere uformelig ud. Be
nene er korte men muskuløse, og halen er åreagtigt til
fladet fra siderne.

Af hvirvelctyrene består ca. 60% af det totale ja
panske artsantal ar endemiske arter, altså arter, som
ikke findes noget andet sted. Særlig tyrleligt illustre
res dette forhold af salamandrene. Den japanske kæmpe
salamander findes kun på to af' de japanske hovedøer. på
Honshu (Hondo) er den begrænset til bjergområderne i
vest og findes der kun i højder mellem 300 og 1000 m
over havet. på Kyushy, den sydlige hovedø, findes den
kun i de centrale dele og her kun i den øverste rlel af
floderne Oia's og Yakkan's systemer. Tidligere fandtes
arten også på Shikoku.

Den forekommer kun iiltrige bjergstrømme med hur
tigt løbende vand og mange klippeblokke og andet den
kan gemme sig under. Hulerne de bebor holdes rene for
sten og andet skidt. Det japanske landskab - i særde
leshed i højlandsomrAderne - er meget klipperigt, hvor
for bjergbækkene altid er stride og hvirvlende. Bække
ne omgives ofte af bregner, meget store græs tuer og
tætte bambuskrat, der vokser helt ned til vandet. Ofte
skygges bækkene ligefrem af store buskadser og træer.
Vandtemperaturen ved midten af august varierer sædvan
ligvis mellem 17 og 23 ae. Større eksemplarer af arten
findes længere nede i floderne, hvor strømmen går lang
sommere. De går næsten aldrig pA land, og skulle det
ske, er det efter langvarig regn eller om natten.
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Det formodede udbredelsesområde for den kinesiske og
den japanske kæmpesalamander.

Føden udgøres først og fremmest af frøer, fisk,
krabber, orm' samt vandinsekter og deres larver.

Hunnen lægger i løbet af august-september et par
æggestrenge, der hver indeholder 400-500 æg. Hannen be
vogter æggene til de klækkes. Æggene er ca. 1,5-2 cm i
diameter. De består af flere lag gennemsigtig slim,
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som omgiver den knapt centimeterstore blomme, der - som
det hører sig til - er .gul. Æggene anbringes på forskellig
måde iflg. forskellige forfattere. Iflg. nogle anbringes
de i de dybere dele af bækkene. Andre, deriblandt dr.
Mitsuru Kuramoto, mener, at de lægges i horinsontale
huler i brinken. Tilsyneladende vinder den sidstnævnte
opfattelse mere og mere terræn. I tiden før klækningen
roder hannen af og til op i æggene for at lufte dem.
Det fortælles, at ægsnoren kan blive udsat for en ganske
ublid behandling under selve parringen, hvor flere han
ner kan forsøge at parre sig med hunnen.

Når larven klækkes efter omkring 50 døgn, er den
kun ca. 3 cm lang og har meget dårligt udviklede eks
tremiteter. Derimod har den tre par veludviklede, fli
gede ydre gæller. Larvetiden, hvor larven hele tiden
har ydre gæller, varer iflg. litteraturen omkring tre
år, men iflg. dr. Kuramoto ofte kun to år. Ved meta
morfosen har de nået en længde på 20-25 cm. Gælleåb
ningerne vokser sammen, men to gællebuer findes til
bage resten af livet. I forurenet vand er det naturlig
vis en åbenbar ulempe for larven i så lang tid kun at
være henvist til vandånding. Selv efter metamorfosen,
hvor lungerne udvikles, spiller svælg-, mund- og hud
åndedræt en stor rolle. Huden er for det formål rigt
forsynet med blodkar. Larverne er i farve betydeligt
lysere end de ældre. Kønsmodne bliver de ikke før efter
20-30 år.

I sommeren 1976 havde jeg den store oplevelse at
kunne besøge den japanske kæmpesalamander i dens rette
miljø, nemlig de øvre dele af floden Shirataki ved by
en Yufuin på den sydlige japanske hovedø Kyushu. Dette
muliggjordes takket være velvillig bistand af dr. Tos
hijiro Kawamura og dr. Midori Nishioka ved Laboratory
for Amphibian Biology, Hirishima University samt frem
for alt af dr. Mitsuru Kuramoto i Fukuoka, som havde
venligheden at vejlede mig i felten. Jeg er ligeledes
meget taknemmelig for det materiale, som tilsendtes
mig af dr. Kazuo Koba.
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Det eksemplar, som vi så i Yufuinreservatet den
5. juli, var ca. 70 cm langt og l~ stille på en ganske
finkornet bund. Strømhastigheden var meget lav, og
vanddybden ca. en halv meter. I vandet voksede vand
pest (Elodea) og noget som så ud som kildemos (Fonti
nalis) . Ved vandløbets bredder var frøen Rana rugosa
meget almindelig. Af forståelige grunde kunne vi ikke
tage salamanderen op til et nærmere studium.

Den japanske kæmpesalamander er en art, som trues
p~ flere m~der. Artens forekomstområde ødelægges ved,
at skovene på bjergsiderne fælles. Det resulterer i, at
man får en mindre udjævnende effekt af vandføringen i
bjergbækkene. I det uberørte miljø fungerer det således,
at vegetationen holder en ret stor del af vandet til
bage efter kraftig regn og hele tiden slipper en jævn
vandmængde fra sig. Elimineres vegetationen, f~r man
altså ingen udjævnende effekt på vandføringen, hvori
mod bækkene kan tørre ud ved længere tørkeperioder.
Ved de kraftige regnskyl opstår derimod en aldeles ma
geløs voldsom vandføring, som resulterer i en kraftig
jorderosion. Vandet bliver så grumset og besværligt at
leve i. For at modvirke den ødelæggende erosion er man
begyndt at "kultivere" bækkene. Bæksiderne forstærkes
ved at udstøbe dem med beton, og bunden d~kkes på steder
med stærk strøm med et slags grovmasket betongitter.
For at hæmme erosionen har man endog bygget en del
mindre damme og andre opdæmninger. Alt dette har til
følge, at salamandrenes vandringer besværliggøres eller
forhindres. Desuden får de ingen muligheder for at grave
huler i bredderne til at gemme æggene i. Anvendelse af
insecticider og herbicider har samtidig medført, at
byttedyrene og i stor udstrækning også larverne dræbes.

For at modvirke artens tilbagegang har myndigheder
ne vedtaget en del bevarelsesforanstaltninger. Allerede
i 1927 erklæredes arten som "National Wildlife Monument".
Efter anden verdenskrig, 1952, ophøjedes den yderligere
i status ved at blive erklæret som specielt "National
Monument". I Japan er det forbudt at holde arten i fan-
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genskab uden helt speciel tilladelse. Man har endda med
et vist held påbegyndt opdræt under kunstige forhold
og udsætning af unge individer i egnede strømme. Hertil
kommer, at arten er optaget i Red Data Book samt står
på Washingtonkonventionens liste I.

Dr. Kuramoto mener, at den japanske regering bur
de tage yderligere forholdsregler for at beskytte arten.
Man burde yderligere anstrenge sig for at forhindre en
fortsat ødelæggelse af artens udbredelsesområde, anlæg
ge flere klækningsanstalter med opdræt og udsætning af
unger for øje. Man burde ligeledes i betydeligt større
omfang informere befolkningen om betydningen af og det
interessante i at bevare arten.

Yderligere trusler ligger i, at artens kød anses
for meget velsmagende. Specielt kraftigt gik man til
den under anden verdenskrigs mangel på føde. Man til
virker vist nok også en slags medicin af den. I egnen
omkring Funatsu er det specielt kvinderne, der spiser
den i medicinsk øjemed.

Da kæmpesalamanderen om dagen ligger gemt under
sten, stammer og udhængende klippestykker, er den mange
gange svær at få øje på. Fangsten af den foregår på den
måde, at man på en kraftig bambusstok fæstner en line
med en kraftig krog. Krogen agnes med et stort bundt
orm. Fiskeren prøver sig frem ved at føre den agnede
krog hen i nærheden af stenblokke og lignende. Skulle
en kæmpesalamander gemme sig her, siges den øjeblikke
ligt at hugge til.

T det område, som dr. Kuramoto og jeg besøgte, an
ses kæmpesalamanderen for at være meget sjælden, men i
egnene omkring Hiroshima er den betydelig mere almin
delig. Dr. Kuramoto fortalte, at der løber en flod ud
lige vest for Okayama på hoved øen Honshu. I flodens
kildeområde ligger en lille by, som hedder Yubara, og
der skulle kæmpesalamanderen være særlig talrig. Alle
mennesker har her en kæmpesalamander i deres havedam,
og det er almindeligt, at salamandrene, som kan blive
over hundrede år, går i arv fra generatlon til gene
ration.
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Man har i lang tid ment, at kæmpesalamandrene
manglede sekundære kønskarakterer, dvs, udseendemæs
sige forskelle mellem han og hun. Imidlertid gav Iwama
1955 i et japansk tidsskrift en del vejledning, da han
virkelig mente at have fundet en del signifikante for
skelle mellem han og hun. De karakterer han pAviser er
følgende:

l. Hannen er betydeligt kraftigere bygget end
hunnen. Specielt tydeligt ses dette på kra
niet, som hos ham er bredt og tykt. Hunnen
er helt igennem mere "gratiøs".

2. Man har hos hannen fundet symmetriske tu
berkler i stort tal på hovedet og kæberne,
mange rundt om munden men færre på kroppen
og halen, hvor de dog danner flere sammen
hængende linier. Hos hunnen derimod er dis
se tuberkler færre i antal og på en del
steder er de knapt synlige.

J. Fra den sidste del af juli til tidligt i
oktober er hannens kloak opsvulmet og tyde
ligt fremstående.

4. Hos hannen er ryggens grundfarve mørkebrun
eller orangebrun og besat med sorte eller
mørkt purpurfarvede prikker. Hos hunnen er
ryggens grundfarve orangebrun til rødbrun
og dækket med pletter af gråsort eller mørk
purpurfarve. Hos en del hunner kan disse
pletter flyde sammen, så grundfarven kun
fremtræder som ganske små pletter eller
prikker. Bugens farve er hos hannen lys
gulbrun med mørkebrune prikker. Hos hunnen
er disse prikker færre i antal, af større
udstrækning samt mørkere i farven.

Forfatteren mener, at begge kæmpesalamanderarterne
er en og samme art, og at man har forsøgt at opdele dem
i to arter på grund af, at man fejlagtigt har ladet de
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sekundære kønskarakterer tjene som artskarakterer.
Denne opfattelse støttes ikke af nogen anden forfatter,
hvorimod den japanske art anses for at være vel ad
skilt fra den kinesiske.

I det vestlige Kina, så langt nordpå som til det
centrale Shansi, samt i bjergstrømme i provinserne Sze
chwan, Shensi, Kweichow, Hupeh og Kwangsi findes nen
anden kæmpesalamanderart (Megalobatrachus davidianus.
Arten blev beskrevet allerede omkring år 600 f.kr. i
et skrift betitlet Shan-hai-ching, hvilket skulle be
tyde "Søernes og bjergenes dokument". Den anonyme for
fatter skriver, at i Ille-tzu's strømme i provinsen
Shansi findes mange Nei-yu (det lokale navn på den
kinesiske kæmpesalamander, som stadig bruges i visse
egne). Ca. år 100 f.kr. skriver Tze Ma-chien, en af de
bedste forfattere under Han-dynastiet, at kæmpesalaman
deren også findes i provinsen Shensi, hvor den kaldes
Jen-yu, som betyder menneskelignende fisk.

Ca. 400 år senere afbilleder og be skriver Koo p,.

arten i værket Er-ya. Han siger bl.a.: "Nei-yu har n"
genlunde samme form som en malle med fire ben, de for
reste minder om en abes og de bageste om en hunds".
Før og under den tid vi i Europa kalder middelalderen
beskrives arten af mange forfattere med mindst lige så
stor akkuratesse, som vi rinder i mange moderne arts
beskrivelser i vesten. Koen-tzeun-pi dissekerede i år
1120 et eksemplar og kunne fastslå, at dets maveind
hold bestod af små fisk, små krebsdyr og små sten.

Pludselig opdagedes artenl Den katolske lazarist
missionær Abbe Jean Pierre Armand David (1826-1900),
som mest er kendt som en af de ypperste udforskere ar
Kinas flora, rik ved et lykketrær i 1870 rat i et ek
semplar i omegnen af Koko-nor. Dette sendtes hurtigt
til Europa og vakte naturligvis sensation. Arten ligner
på mange måder sin japanske slægtning. Nogle mener, at
de er identiske, mens andre mener at de udgør forskel
lige racer ar samme art. De fleste mener dog, at det er
to forskellige arter.
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Hovedet af den Japanske Kæmpesa1amander (Mega1obatrachus japonicus)
T.v. oppefra, t.h. nedefra. (Efter Liu, 1950)
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Hovedet af den Kinesiske Kæmpesa1amander (Mega1obatrachus davidianus)
T.v. oppefra, t.h. nedefra. (Efter Liu, 1950)
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Den kinesiske art har samme levevis som den japan
ske; den lever altså iiltrige bjergstrømme. Man ved
ikke, hvor stor den totale artspopulation er, og man
ved heller ikke om, eller på hvilken måde arten skulle
være udryddelsestruet. Med tanke på at den spises, og
at det tager flere årtier inden den bliver forplant
ningsdygtig, er der dog nok grund til at nære en vis
uro.

I juli og august vandrer hannerne op ad vandløbene
til større højder. Der udvælger de en plads, hvor hun
nerne kan lægge deres æg. Først senere begynder hunner
ne at vandre opad. Efter at æggene er lagt og bef~ugtet

bevogtes de af hannen. Klækningstiden opgives til at
vare ca 24 døgn, altså kun halvt så lang som hos den
japanske art.

Indenfor sit naturlige udbredelsesområde i Kina
nyder den ingensomhelst lovmæssig beskyttelse. Derimod
er det forbudt at importere eller holde arten i Hong
Kong, det sted hvorfra de fleste individer tidligere
blev eksporteret. Den findes ligeledes optaget i Was
hingtonkonventionens appendiks I. Yderligere beskyttel
sesforanstaltninger er ikke planlagt.

Begge kæmpesalamanderarterne er igennem meget lang
tid blevet holdt i akvarier. Det første eksemplar, som
kom til Europa, var det, som den hollandske øjenlæge
Philipp Hans von Siebold år 1829 hjembragte fra Japan.
Dette eksemplar levede helt til 1889, hvor det havde
levet i fangenskab i hele 62 år. Der findes adskillige
andre eksempler på, at arten har levet i fangenskab i
meget lang tid. Selv kom jeg i kontakt med to eksem
plarer af den japanske art, som fandtes på Søfartsmu
seets akvarium i Goteborg. I 45 år holdtes de i et koldt
vandsakvarium med aborrer og andre svenske fisk. Disse
kunne tilsyneladende holde sig fri af salamandrenes
store, bomuldsvide gab.

Salamandrene rørte sig yderst sjældent og fodredes
med bl.a. sildefileter. I sommeren 1970 kom jeg så som
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praktikant i Zoo i Frankfurt i kontakt med endnu et
eksemplar. Det var meget gammelt og sejlivet; det hav
de til og med overlevet bombningerne af Zoo under anden
verdenskrig. Det så ud til at befinde sig godt, selv
da jeg på et senere tidspunkt besøgte det, men det il
lustrerer et tragisk forhold. I Frankfurt, ligesom i
de fleste andre akvarier, holdes kun et eksemplar. Man
indser derfor, at artens reproduktionspotentiel i akva
rier må være lav. Formodentlig er det ikke forbundet
med særlig store vanskeligheder at få dem til at for
mere sig i et akvarium, en ikke uvæsentlig forudsæt
ning er dog, at man har avlsparret i samme akvarium.
Ikke blot i de japanske opdrætsanlæg, men også i en
del offentlige akvarier har arten formeret sig, uden
at man har gjort noget særligt for det. I Sverige fin
des forskellige steder flere eksemplarer af begge arter.
Efter min mening ville det være passende at sammenføre
disse for at fremkalde et opdræt.

Christer Westling (Orebro Terrarieklub) har med
delt mig, at hans ca. l meter lange eksemplar af den
kinesiske art skifter ham ca. to gange om ugen. Lige
som tilfældet er med mange andre salamandre og frøer
æder den det gamle skind.

I de seneste århundreder har man interesseret sig
for de fossiler, de forstenede rester af fortidens dyr,
som undertiden kommer i menneskets hånd. Helt frem til
langt ind i 1800-tallet domineredes mange af naturvi
denskaberne af den kristne lære. Jorden skabtes som
bekendt onsdag den 24. september år 4002 f.kr. (iflg.
den julianske kalender).

I Schweitz virkede i begyndelsen af 1700-tallet
en læge og fysiker ved navn Johan Jacob Scheuchze~. Han
udgav bl.a. et værk i fem bind med titlen: Physica
Sacra Vari, hvori han beskriver de i Biblen omtalte
naturfænomener. I 1700-tallet forestillede man sig, at
alle de fossiler man fandt ikke var andet end rester
af mennesker og dyr, som var omkommet under syndfloden.
Et skelet af en temmelig stor skabning beskrev Scheuchzer
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Undersiden af kranierne, til venstre af Andrias Scheu
chzeri, Scheuchzers "Homo diluvii testis"; til højre
af den japanske kæmpesalamander.

1737 som Homo diluvii testis, hvilket betyder: "et om
syndfloden vidnende menneske". Voltaire mente dog i sit
antiklerikale had, at de fossiler man fandt, nok ikke
var andet end rester efter skovtursmåltider. Langt se
nere, 1811, kom Scheuchzer I s f'und i hænderne på den
store franske zoolog baron George de Cuvier. Han slog
snart fast, at det ikke drejede sig om rester af et
menneske, men at der derimod var tale om en salamander.
Denne fik navnet Andrias Scheuchzeri.

I 1838 skriver J.J.von Tshudi en aldeles udmærket
anatomisk sammenligning mellem den fossile salamander
og den nulevende japanske kæmpesalamander.

Nogle mener i dag, at slægterne Andrias og Mega
lobatrachus er identiske. I s~ fald har navnet Andrias
prioritet overfor Megalobatrachus, fordi det er det
ældste. Diskussionen viser tydeligt, hvordan den le
vende nutid og det forgangne griber ind i hinanden;
noget at tænke på foran fremtiden.

Oversat i uddrag
fra SNOKEN
af J.Chr.
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