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Vrouw Italiaanse kamsalamander (T. carnifex). (Foto: S. Bogaerts)

Voorkomen van de Italiaanse kamsalamander op kilometerhok-

niveau op de Veluwe in drie verschillende perioden. (Bron: NDFF)
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Nederland is vijf inheemse salamandersoorten rijk. Op het eerste gezicht lijkt het redelijk tot 
goed met deze soorten te gaan, maar er dreigen enkele exotische gevaren. 

Italiaanse kamsalamander
Sinds 1997 zijn in Nederland waarnemingen van de Italiaanse kamsalamander (Triturus carnifex) bekend 
op de Veluwe. Deze soort komt van nature voor in Italië en het noordwesten van de Balkan. Diverse 
onderzoeken laten zien dat de Italiaanse kamsalamander op de Veluwe met een gestage opmars bezig is 
en hybridiseert met de inheemse kamsalamander (T. cristatus); een beschermde Natura 2000-soort. 

Italiaanse kamsalamanders komen voor in 52 kilometerhokken in Natura 2000-gebied de Veluwe, een 
belangrijk leefgebied voor de inheemse kamsalamander. Nederland heeft de Europese verplichting om zorg 
te dragen voor de duurzame instandhouding van de kamsalamander. Door hybridisatie met de Italiaanse 
soort is de kans echter zeer reëel dat deze binnen enkele decennia verdwenen is. Ook kunnen naburige 
niet-Veluwse kernpopulaties, zoals het IJsseldal en Landgoederen Brummen (tevens Natura 2000 en 
aangewezen voor kamsalamander), in gevaar komen. 

In 2015 is gestart met een pilot voor de bestrijding/beheersing van de Italiaanse kamsalamander, om de 
kolonisatiedruk naar de omgeving te reduceren. In 2018 en 2019 is hier een vervolg aan gegeven. Om de 
inheemse kamsalamander te behouden voor de Veluwe moet nu snel, ferm en op grote schaal worden 
ingegrepen. Bovendien is continuïteit van dergelijk ingrijpen noodzakelijk, omdat het probleem niet 
binnen enkele jaren verholpen kan zijn. Helaas is de soort inmiddels verder verspreid. Ook in de bebouwde 
kom van Breda komen Italiaanse kamsalamanders voor naast inheemse kamsalamanders, met dus ook 
hier kans op hybridisatie. Verder zijn er incidentele waarnemingen van Italiaanse kamsalamanders bekend 
uit Diemen, Berkel en Rodenrijs en Ubbergen. 

een bedreiging voor Nederlandse salamanders
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Vrouw marmersalamander (T. marmoratus). (Foto: S. Bogaerts)

Informatieblad voor huisdierbezitters (reptielen en amfi bieën) over de dierziekten 

die hun huisdieren onder de leden kunnen hebben en die een bedreiging voor de 

inheemse soorten vormen. Zie https://www.sossalamander.nl/nieuws

Marmersalamander
Een andere Triturus-soort die voor problemen 
zorgt is de marmersalamander (T. marmoratus). 
Deze komt van nature voor in Midden- en 
West-Frankrijk en het noorden van Portugal 
en Spanje. In Nederland is de soort bekend uit 
Vledder, waar ook inheemse kamsalamanders 
voorkomen. Hybridisatie tussen beide soorten 
is al geconstateerd. Elders in Nederland zijn 
(vooralsnog) incidentele waarnemingen bekend 
uit Breda, Den Haag en Koog aan de Zaan. 

Amfi bieziekten
Invasieve pathogenen kunnen grote schade berokkenen aan de biodiversiteit. De huidziekte chytridiomycose 
wordt veroorzaakt door twee verschillende pathogenen, de schimmels: Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) 
en B. salamandrivorans (Bsal). Wereldwijd is chytridiomycose de motor achter de achteruitgang van 501 
amfi biesoorten, waarvan er al 90 zijn uitgestorven. De laatstgenoemde schimmel is wereldwijd voor het 
eerst in Nederland ontdekt. Rond 2010 troffen vuursalamandermonitorders dode vuursalamanders aan op 
de bekendste vindplaats en zagen zij ook veel minder levende dieren dan ze gewend waren. Het duurde tot 
2013 voor beschreven kon worden dat de schimmel Bsal de oorzaak van deze sterfte was. De Nederlandse 
vuursalamanderpopulatie is als gevolg van de Bsal-besmetting met 99,9% achteruitgegaan.

Bsal komt oorspronkelijk uit Azië en enkele veel verhandelde en gehouden Aziatische salamandersoorten 
zijn reservoirs voor de ziekte. Dat betekent dat zij de schimmel bij zich kunnen dragen, maar daar niet 
ziek van worden. De Europese commissie heeft in 2017 een rapport geschreven over de risico’s van de 
aanwezigheid van Aziatische salamanders in Europa, waarin ook wordt aangegeven dat veel van de 
verhandelde dieren niet worden geregistreerd en er dus geen zicht is op het aantal dieren dat aanwezig is. 
Het verhandelen en houden van deze dieren is waarschijnlijk een groot, maar onvoldoende gekend risico. 

Wanneer in terraria geen goede hygiënemaatregelen worden 
gehandhaafd, bestaat de mogelijkheid dat een nieuw aangeschaft 
dier, dat er gezond uitziet, wél Bsal bij zich draagt en de hele 
collectie dieren kan besmetten. Vooral buitenterraria vormen een 
extra groot risico, want salamanders zijn notoire ontsnappers en 
zo kan een besmet huisdier een grote bedreiging vormen voor de 
Nederlandse salamanderdiversiteit. Om deze reden is er een poster 
ontworpen om terrariumhouders op dit risico te attenderen en zo 
de verspreiding van ziekteverwekkers te voorkomen.

Het melden van zieke en/of dode gehouden en wilde salamanders 
(en andere herpetofauna) kan via https://www.ravon.nl/ziektes. 
Door dit Early Warning System (EWS) kunnen nieuwe uitbraken 
tijdig worden gedetecteerd en geïsoleerd, zodat de gevolgen 
hopelijk beperkt kunnen worden gehouden.


