
67 % . 

Sinds 1973 zijn alle soorten kikkers, padden en salamanders in 
ons land wettelijk beschermd; ze mogen niet worden gevangen of ver
stoord. Dit heeft niet kunnen verhinderen dat de achteruitgang van 
een aantal soorten onverminderd is voortgegaan. De wettelijke be
scherming heeft niet geleid tot een beleid waarin rekening wordt ge
houden met de biotopen van amfibieën, en dat, terwijl juist biotoop
verlies de belangrijkste reden van achteruitgang is. 

Hoe redden we 

de Kamsalamander? 

Een vrouwtje met een totale lengte van 14 
cm. Vrouwtjes worden wat groter dan 
mannetjes, maximaal ongeveer 18 cm. 

Crested Newt female with a total length of 
14 cm. 

A. Zuiderwij k Omdat amfibieën op land èn in water le
ven zijn ze ook dubbel kwetsbaar: in 
hun water- en in hun landbiotoop. In 
het bijzonder de soorten die aan beide 
deelbiotopen specifieke eisen stellen 
gaan hard achteruit. De Boomkikker is 
daar het meest schrijnende voorbeeld 
van. Deze soort wordt zeer ernstig be
dreigd. Aan de andere kant hebben een 
aantal soorten in ons land een ruime 
oecologische amplitude, ze komen op 
veel plaatsen, verspreid over het gehele 
land voor; met hen gaat het niet slecht. 
De Kamsalamander hoort niet tot een 
van die groepen maar valt tussen beide 
in. Het is een 'taaie' salamander, die 
evenwel bepaalde eisen stelt, vooral aan 
zijn voortplantingsplaats. 

De afgelopen jaren zijn door Wim 
Bergmans en mij inventarisaties uitge
voerd in dienst van de Nederlandse Ver
eniging voor Herpetologie en Terrarium-
kunde 'Lacerta'. Hierbij bleek de Kam
salamander nog op veel plaatsen voor te 
komen, maar meestal onder slechte om
standigheden. Toch lijken de kansen 
voor de Kamsalamander in ons land nog 

niet verkeken te zijn. In dit artikel wordt 
zijn hachelijke positie beschreven. 

Status 
De typische vorm van de Kamsalaman
der, (Triturus cristatus cristatus), komt 
voor in Noord- en Midden-Europa. In 
bijna het gehele verspreidingsgebied 
lijkt de soort achteruit te gaan, maar niet 
van alle landen zijn gegevens over zijn 
status bekend. De beschikbare gegevens 
werden door Honegger (1981) gebun
deld; aan hem wordt het volgende over
zicht ontleend. 
Engeland: sterk teruglopend, plaatselijk 
uitgestorven. 
Nederland: achteruitgang sinds onge
veer 1950, kwetsbaar geworden. 
België: achteruitgang. 
Luxemburg: achteruitgang. 
Frankrijk: algemeen. 
Denemarken: teruglopend aantal popu
laties. 
West-Duitsland: teruglopend aantal po
pulaties, bedreigd. 
Oost-Duitsland: teruglopend aantal po
pulaties. 
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Polen: teruglopend aantal populaties. 
Oostenrijk: teruglopende aantallen, 
plaatselijk bedreigd. 
Zwitserland: teruglopend aantal popula
ties, ernstig bedreigd. 

Blijkens dit staatje ziet alleen in 
Frankrijk zijn positie er goed uit. In dit 
land bestaat evenwel een speciale situa
tie. De Kamsalamander komt er alge
meen voor, en plaatselijk wint hij zelfs 
terrein, maar die winst gaat ten koste 
van een concurrerende soort, de Mar
mersalamander (Triturus marmoratus), 
die er onder invloed van veranderingen 
in het landschap, met rasse schreden 
achteruit gaat (Schoorl & Zuiderwijk, 
1981). 

In het algemeen blijkt dat de ach
teruitgang bij de Kamsalamander niet 
tot bepaalde zones of randgebieden van 
zijn verspreidingsgebied beperkt is ge
bleven, maar overal optreedt. Als enige 
soort onder de watersalamanders werd 
hij dan ook in 1979 geplaatst op de lijst 
van 'strictly protected fauna species' bij 
het Verdrag inzake het behoud van wil
de dieren en planten en hun natuurlijke 
leefmilieu in Europa, ook bekend als de 
Conventie van Bern. 

Koning onder de salamanders 
Keizersalamander en Koningsalamander 
zijn bijnamen die de Kamsalamander 
dankt aan zijn forse uiterlijk, vergeleken 
met andere inheemse soorten, en de im
posante rug- en staartkam van mannetjes 
in de paartijd. De kam is vroeg in het 
voorjaar op zijn hoogst en functioneert 
dan in het paarspel, de balts. 

In de loop van maart verschijnen 
eerst de mannetjes, dan de vrouwtjes en 
later ook juveniele dieren in het water. 
Het baltsen voert tot inwendige be
vruchting. Door één vrouwtje worden 
zo'n 200 eitjes afgezet. Een voor een 
worden ze gekleefd aan blaadjes van wa
terplanten. Dat is een langdurig proces, 

waar meer dan een maand mee heen kan 
gaan. Vanaf eind maart tot in mei zijn 
Kamsalamandereitjes te vinden. Ook al 
in mei komen de eerste larven vrij. De 
metamorfose tot jonge salamander ge
beurt in de regel in juli, maar ook nog 
wel in september. De jonge salaman-
dertjes verlaten gewoonlijk direct het 
water. Vaak keren ze er het volgend 
voorjaar, als oudere juveniel terug. 

De uittocht in de zomer heeft 
grofweg dezelfde volgorde als het te wa
ter gaan in het voorjaar: eerst de man
netjes, dan de vrouwtjes, tenslotte de ju-
venielen. Het gebeurt ook, maar niet als 
regel, dat Kamsalamanders de winter in 
het water doorbrengen. 

Een poelensoort bij uitstek 
De vorstelijke afmetingen van de Kam
salamander worden weerspiegeld door 
de kenmerkende elementen van zijn 
biotoop, zowel te water als te land. De 
belangrijkste eis aan het landbiotoop is 
een ruime mate van vochtige tot half-
vochtige schuilplaatsen. Deze kunnen 

'Pronken' van het mannetje tijdens de 
balts. De voorpoten rusten op de grond; de 
rug is gekromd waardoor de rugkam extra 
geaccentueerd wordt. Gezien vanuit de po
sitie vah het vrouwtje. 

The display posture of the male crested 
newt, T. cristatus: the female's view. 

copy u i tT. R. Halliday, 1977. Thecourtship 
of European newts: An evolutionary 
perspective. pp. 185-232 in: The reproduc-
tive bioiogy of amphibians. D. H. Taylor & 
S. I. Guttman, ed. 

bestaan uit een strook ruigtkruiden, 
struweel, bossages, bomen, of een com
binatie daarvan, waarbij vermolmde 
boomstammen en oude bouwsels niet 
misstaan. Ook houtstapels, oude auto
banden enzovoorts worden wel als 
schuilplaats benut. 

Het water, de voortplantings-
plaats, moet aan uiteenlopende voor
waarden voldoen: het moet ruimte ge
ven voor het baltsen; er moet mogelijk
heid zijn tot het afzetten van eitjes; er 
moet voedsel zijn; en er moet schuil
plaats aanwezig zijn voor adulten, juve-
nielen en larven. Omdat de voortplan-
tingsperiode lang duurt, van vier tot zes 
maanden, moet het water op zijn minst 
zó lang geschikt zijn. Een voortplan-
tingsplaats van de Kamsalamander is 
dan ook in de regel een permanent wa
ter. 

Uit honderden vindplaatsen van 
Kamsalamanders kan zijn voortplan-
tingsbiotoop als volgt omschreven wor
den: Een niet te klein water zonder stro
ming, waarin zowel delen mèt als delen 
zonder vegetatie voorkomen. 

Zo hebben Kamsalamandervoort-
plantingsplaatsen vaak een rand of zone 
met moerasplanten; het overige deel is 
kaal of heeft bijvoorbeeld 'plukken' 
Mannagras, Waterranonkel of Fontein
kruid. 

Nog jonge larf die tot en met de staartpunt 45 mm meet. Als larven metamorfoseren zijn ze 
50 a 70 mm; soms wordt een larf 80 mm lang. 

Young larve which total length is 45 mm, including the taii tip. 
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Moerasje waarvan de waterstand gedaald 
is, tussen Helmond en Uden. Biotoop voor 
de Kamsalamander in 1982. 

Small swamp with reduced water level. Ha
bitat of Crested Newts in 1982. 

Het wateroppervlak van de paar-
plaats kan 10 m^ tot meer dan 400 m^ 
zijn; de waterhoogte is minstens 0.5 m 
in het diepste deel. Qua vorm en grootte 
zijn de meeste paarplaatsen met 'mid
delgrote poel' te typeren. Hiermee zijn 
paarplaatsen van Kamsalamanders ver
houdingsgewijs ruim van afmetingen, 
hetgeen men in de meeste biotoopom
schrijvingen benadrukt vindt. Toch stelt 
de Kamsalamander waarschijnlijk niet 
op de eerste plaats voorwaarden ^an die 
afmetingen; veeleer is de 'middelgrote 
poel' een resultante van de eis, dat er 
open ruimte en watervegetatie in stil
staand water naast elkaar voorkomen. 

De essentie van de open plekken is 
dat ze ruimte geven voor het paarge-
drag. Kamsalamanders die ik zag baltsen 
deden dat altijd in een open deel van de 
poel. De forse Kamsalamander heeft 
daar verhoudingsgewijs een grote ruimte 
voor nodig. Een open ruimte leent zich 
bij voorkeur voor de balts als het water er 
niet in beweging, dus zonder stroming 
is. Dit houdt verband met het toewaaie
ren van geurstoffen naar de snuit van het 
wijfje, hetgeen bij de balts een belan
grijke rol speelt en wat in stromend wa
ter mogelijk minder effect sorteert (Ge-
rats, 1981); bovendien is het mogelijk 
dat juist salamanders die een hoge kam 
hebben, bij het baltsen hinder van stro
ming in het water ondervinden (M. 
Sparreboom, mondelinge mededeling). 

De begroeide delen in de poel ge
ven de mogelijkheid tot het afzetten van 
eitjes. Vaak is het Mannagras, of zijn het 
de jonge scheuten van moerasplanten, 
zoals Harig Wilgenroosje, Waterzuring 
en Waterweegbree, of blaadjes van Wa
termunt, Waterranonkel en Fontein
kruid waar Kamsalamandereitjes aan 
worden vastgehecht. Een andere functie 
van de vegetatie is de schuilmogelijkheid 
vooral voor de larven. 
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Deze eigenschappen samen: open 
ruimte zonder stroming èn delen met 
waterplanten, komen vaak in 'middel
grote poelen' voor. Niet in grotere wate
ren, waar gemakkelijk beweging in het 
open water ontstaat; niet in sloten, waar 
in het open middendeel trek staat; niet 
in kleine poeltjes, waar de baltsruimte 
ontbreekt. 

Voldoende (dierlijk) voedsel vin
den Kamsalamanders en hun larven in 
(matig) voedselrijk water. Strijbosch 
(1979) vond het voorkomen van sala
manders gerelateerd aan voedselrijk wa
ter en vermoedde dat salamanders een 
groter voedselaanbod vereisen dan in 
voedselarm water tot ontwikkeling 
komt. 

Tenslotte zijn ook in het water 
schuilplaatsen belangrijk voor de volwas
sen en juveniele dieren. In poelen met 
bijvoorbeeld erg veel holletjes in de oe-
verwand, door boomwortels of stenen, 
kunnen zeer veel dieren zich ophouden. 
Als er takken, stukken boomstam of an
dere obstakels in het water liggen zijn 
vooral de volwassen dieren juist daar te 
vinden. 

Boerenland als Kamsalamander-
land 
De Kamsalamander is bekend geworden 
uit alle delen van Nederland die boven 
zeeniveau gelegen zijn. Niet overal even 
goed: minder van de voedselarme zand

gronden en afgegraven hoogveengron-
den, vaker van de beekdalen. Vindplaat
sen liggen vooral op leemgrond, ook op 
klei, soms op zand-, en zelden op veen
grond. Geschikte biotopen vindt de 
Kamsalamander op landgoederen, in 
moerasjes, in veedrenkpoelen, in zand
en grindafgravingen, in leem- en klei-
putten, in kolken en wielen van rivieren 
en afgesnoerde beeklopen, afgedamde 
sloten en in (tuin)vijvers. Opvallend is 
dat dit biotopen zijn die veelal door 
menselijke aktiviteiten zijn ontstaan. 
Het is dus mogelijk dat de Kamsalaman
der vanwege ontginningen van woeste 
gronden in de vorige en het begin van 
deze eeuw, en vooral door het aanleggen 
van drinkpoelen, zijn voorkomen in ons 
land heeft kunnen uitbreiden. Door 
ruilverkavelingen van het land in de 
nieuwe stijl is sinds de laatste oorlog veel 
landschappelijke variatie verloren ge
gaan. Moderne landbouwtechnische me
thoden laten voor Kamsalamanders wei
nig landbiotopen over en ook veel van 
de voor de boer overbodig geworden 
poelen zijn verdwenen. Anno 1980 werd 
de Kamsalamander beschouwd als zeld
zaam en kwetsbaar. (Stumpel, 1980). 

Door inventarisaties die door 
Bergmans & Zuiderwijk in grote delen 
van het land na 1980 zijn uitgevoerd, is 
een goed beeld van zijn huidige ver
spreiding verkregen. Dit beeld bleek 
verrassend, want op een groot aantal 
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Vroegere veedrinkpoel in zuidwest Dren
the. Succesvolle voortplanting van Kamsa-
lamanders in 1983. 

Former drinking place for cattle. Success-
ful reproduction took place in 1983. 

Moerasje in voormalige zandafgraving in 
zuidwest-Drenthe, in natuurgebied gele
gen; vindplaats van Kamsalamanders. 

Good wetland habitat of Crested Newts; 
part of a reserve. 

plaatsen, veelal in nog niet verkaveld ge
bied, komen Kamsalamanders voor, 
vooral in de Noord-Brabantse beekda
len, langs de Utrechtse Heuvelrug, langs 
de IJssel, op plaatsen in de Achterhoek 
en Twente en in zuidwestelijk Drenthe. 
In totaal zijn sinds 1980 van 124 uiteen
gelegen plaatsen waarnemingen bekend 
geworden (Herpetogeografische Dienst 
van de vereniging 'Lacerta', archief). 

De toestand van het merendeel 
der vindplaatsen gaf echter aanleiding 
tot verontrusting. Twee belangrijke ty
pen vindplaatsen, voormalige veedrenk-
poelen en moerasjes tussen percelen 
agrarisch land, waren er het slechtst aan 
toe. De poelen verlandden en waren ver
vuild; de moerasjes vielen vaak voortij
dig droog en dan kon het voortplan
tingsproces dat wel was begonnen niet 
worden voltooid. Het is opmerkelijk dat 
op die plaatsen toch nog Kamsalaman
ders zaten. De indruk ontstond, dat, 
toen het biotoop op vele van die plaat
sen voor Kamsalamanders nog geschikt 
was, er flinke populaties gehuisd 
moesten hebben en dat die nu aan het 
verdwijnen waren. 

Andere typen vindplaatsen, zoals 
vijvers op landgoederen en broekbosjes 
in natuurterreinen, waren vaak wel in 
goede conditie. Een opmerkelijke con
centratie goede vindplaatsen vlak bij el
kaar troffen we in zuidwestelijk Dren
the. 

De situatie in Zuidwest-Drenthe 
De streek in de omgeving van Havelte, 
Wapserveen en Diever is landschappelijk 
gevarieerd: percelen weiland en bouw
land zijn vaak met houtwallen begrensd, 
er zijn bosjes, moerasjes en kleine en 
grotere natuurterreinen. Tijdens twee 
tochten vonden we volwassen Kamsala
manders, eitjes en of larven op tien 
plaatsen. Zonder twijfel zijn er meer: 
voorbeeld van een rijke streek. Het 
grootste deel van dit gebied gaat bin-
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nenkort op de schop. Voor de gemeen
ten Havelte en Diever zijn herinrich
tingsplannen (ruilverkaveling) aangeno
men, waarvan de uitvoering al is begon
nen. Van de tien vindplaatsen liggen er 
zes in de betreffende gemeenten, waar
van drie in beschermd natuurgebied. 
Die worden bij de herinrichting onge
moeid gelaten. De andere drie vind
plaatsen zijn poelen; één maakt deel uit 
van een moerasje dat tussen bouw- en 
weiland is gelegen, de andere twee, een 
leemput en een voormalige drenkplaats, 
liggen in weiland. 

Poelen worden bij de voorberei
ding van de ruilverkavelingen helaas niet 
altijd aangemerkt als elementen met na
tuurwetenschappelijke betekenis, zoals 
met houtwallen meestal wel gebeurt. 
Het hangt daardoor van de eigenaar van 
de betreffende percelen af wat er met de 
poel gebeurt, en afgezien daarvan kun
nen de te verwachten verlagingen van 
grondwaterniveau's de poelen minder 
geschikt voor Kamsalamanders maken. 
Dit gevaar blijft trouwens ook bestaan 
voor de in natuurterrein gelegen poelen. 
In het huidige stadium van de ruilverka-
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veling schijnen geen veranderingen in de 
plannen meer mogelijk te zijn. 

De Kamsalamander beschermen? 
Is het reëel om in dit stadium van achter
uitgang beschermingsaktiviteiten te on
dernemen? Ik denk van wel. 

Kamsalamanders zijn 'taaie' die
ren en kunnen lang leven. In Noorwe
gen werden in de natuur dieren van 16 
jaar oud gevonden en de gemiddelde 
leeftijd van 47 mannetjes bleek acht jaar 
te zijn (Dolmen, 1982). In Nederland 
liggen die leeftijden waarschijnlijk wat 
lager, maar toch hoeft het voor een po
pulatie niet catastrofaal te zijn als de 
voortplanting een of enkele jaren niet 
lukt. De afgelopen jaren is gebleken dat 
op veel plaatsen in ons land nog steeds 
een aantal Kamsalamanders voorkomen. 
In vergelijking met buurlanden lijkt de 
soort in ons land minder sterk achteruit 
gegaan te zijn. Vooral in Engeland is het 
met de Kamsalamander erg slecht ge
steld. Voorzichtigheid is bij deze verge
lijkingen echter wel op zijn plaats, want 
dankzij het gerichte inventariseren van 
de laatste jaren is het voorkomen van de 
soort in ons land nu relatief goed be
kend. Anderzijds lijkt het juist ook op 
grond van deze resultaten nog mogelijk, 
de Kamsalamander voor een groot deel 
van het land te behouden. Daarmee kan 
voorkomen worden dat de Kamsalaman
der in de toekomst beperkt raakt tot een 
aantal van elkaar geïsoleerde landgoede
ren en een handvol andere plaatsen, met 
het gevaar van uitsterven vandien. Dit 
vereist echter op korte termijn aktieve 
beschermingsmaatregelen. Bescherming 
zal moeten inhouden, dat de leef- en 
voortplantingsmogelijkheden voor de sa
lamander worden uitgebreid. 

Concreet zijn er drie mogelijkhe
den: 
— herstellen van in verval geraakte bio
topen ; 
— Kamsalamanderpoclen voorzien van 
het etiket 'element met natuurweten
schappelijke betekenis'; 
— aanleggen van nieuwe poelen. 

Om met het laatste punt te begin
nen, het aanleggen van nieuwe poelen is 
een reële mogelijkheid. Het is bekend 
dat Kamsalamanders een nieuwgegraven 
poel spontaan en ook vrij snel na de aan
leg kunnen gaan bewonen. Adulten en 
eitjes werden gevonden in een twee jaar 
oude (weiland)vijver en ook in een twee 
jaar oude (tuin)vijver (Herpetogeografi-
sche Dienst, archief). 

Op een door de Werkgroep Amfi-
bieën en Reptielen Nederland georgani
seerde poelendag op 8 october 1983 te 
Nijmegen, werden technische aspecten 
bij het aanleggen van poelen uitvoerig 
besproken. Een uitgebreide samenvat
ting hiervan kan worden aangevraagd. *) 

Benadrukt zij nog eens dat men, 
speciaal voor de Kamsalamander, in veel 
schuilgelegenheid moet voorzien. Wel
licht kunnen bakstenen met gaten in de 
oeverwand gebouwd worden, of ander 
materiaal dat holletjes bevat. 

Wat de eerste mogelijkheid be
treft zouden alle grondbezitters en 
-beheerders 'boven zeeniveau' die een 
poel op hun terrein hebben, er goed aan 
doen die poel te onderhouden, dat wil 
zeggen, om verlanding, uitdroging en 
vervuiling te voorkomen, tegen te gaan, 
of teniet te doen. Dit kan het beste 
plaatsvinden in september en october. 

Als een poel en zijn directe omge
ving van natuurwetenschappelijke waar
de wordt geacht en als zodanig een offi
ciële status heeft gekregen, kan de poel 
bij hernieuwde landinrichting of andere 
maatregelen niet zonder meer verdwij
nen. Het belang van het behoud van de 
poel zal telkens moeten wotden afgewo
gen tegen de andere belangen. 

*) Aanvragen bij: G. Hanekamp, Rijksinstituut 
voor Natuurbeheer, Broekhuizerlaan 2, 3956 NS 
Leersum. 
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Summary 
How to preserve the Crested Newt? 

The Crested Newt (Triturus cirstatus) is legal-
ly protected in the Netherlands since 1973 — 
like all other amphibian species. The popula-
tion is declining nevertheless, as over most of 
its total tange. Habitats of Ctested Newts 
consist of a permanent middle-sized pool in 
connection with a strip of land of varied 
sttucture. The pool, as a breeding site, 
should consist of aquatic vegetation as well as 
sites without such vegetation, the absence of 
flow, and (moderately) eutfophic conditions. 
The majority of Ctested Newt breeding sites 
are middle-sized pools in more or less cultiva-
ted ateas. Eatlier reclamations of wetlands 
may have led to a loss of suitable habitats. 
On the other hand, at that time the cultiva-
tion of waste land, and especially the 
construction of drinking pools for cattle, may 
have improved the quality of the enviton-
ment of the species. 
Re-allotments over the last fout decades how-
evet have caused a severe decline by destroy-
ing many of these man-made habitats. In-
ventories fiom 1980 onwatds have shown that 
the Crested Newt is still present in a good 
many places, but also that most of these pla
ces lack good breeding conditions nowadays. 
It is suggested that the foUowing measures be 
taken: preservation of old-known habitats: 
building new habitats: and legal protection 
of the breeding ponds by considering them as 
clements of natutal value. 

Gegevens uit dit artikel zijn het resultaat van 
enige jaren onderzoek in verschillende delen 
van Frankrijk, en van twee jaar inventariseren 
in Nederland. Het onderzoek in Nederland 
werd samen met Wim Bergmans uitgevoetd, 
in dienst van de Nederlandse Vereniging 
voor Herpetologie en Tetratiumkunde 'Lacet-
ta', en werd gesubsidieerd door het Prins 
Bernhard Fonds. 
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