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Ltatrichtlijn 

Bittervoorn, door watervervuiling en de 
afname van plantenrijke wateren. In 
Nederland wordt de Grote modderkrui
per plaatselijk nog in redelijke aantallen 
waargenomen in plassen en kleine 
natuurlijke wateren op de overgang van 
zandgrond naar rivierklei, maar ook in 
sloten met helder water. 

In Vlaanderen, waar vooral 
stromende wateren goed op vis zijn 
onderzocht, is de Grote modderkruiper 
zeer zeldzaam. Immers, vooral de traag-
stromende kanalen en benedenlopen van 
rivieren zijn het sterkst vervuild. Moge
lijk is de soort algemener dan gedacht in 
stilstaande Vlaamse wateren. Net als de 
eerder genoemde vissoorten Bittervoorn 
en Rivierdonderpad geldt de Grote mod
derkruiper in andere Europese landen als 
veel zeldzamer of zelfs bedreigd, zoals in 
Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en 
Denemarken. De vissoort staat als kwets
baar op de Nederlandse Rode Lijst. 

De verwante Kleine modderkruiper 
[Cobitis taenia) bleek - althans in Neder
land - bij systematisch inventariseren in 
sloten en beken, veel algemener dan 
gedacht. Voor de Grote modderkruiper 
geldt dit beslist niet. Het ziet er naar uit 
dat deze vis bescherming nodig heeft in 
kleine natuurlijke wateren die onderdeel 
zijn van moerasgebieden of uiterwaarden. 
De vis is aangepast aan de natuurlijke 
dynamiek van "levende rivieren". 

Literatuur 
Nie, H.W. de, 1997. Atlas van de Nederlandse Zoet-

watervissen. MediaServ' Doetinchem, 2de druk. 

Nie, H.W. de, 1997. Bedreigde en kwetsbare zoet-

watervissen in Nederland. Voorstel voor een Rode Lijst. 

Stichting Atlas Verspreiding Nederlandse Zoetwatervis-

sen, Nieuwegein. 

Vandelannoote, A., R.Yseboodt, B.BruyIants, 

R.Verheyen, J.Coeck, C.Belpaire, G.Van Thuyne, 

B.Denayer, J.Beyens, O.De Charleroy, J.Maes & 

P.Vandenabeele, 1998. Atlas van de Vlaamse Beek-

en Riviervissen. WEL, Wijnegem. 

Dr. H. W. de Nie 

Hollandseweg 4 

6706 KP Wageningen 

http://home.wxs.nl/~hwdenie 

De KamsalamanaSr. 
in Nederlandsen Belgit 

Rob Lenders & 
Ignace Schops 

De Kamsalamander (Triturus cristatus) is 
één van de weinige in Nederland en Bel
gië inheemse amfibiesoorten die in de 
Habitatrichtlijn zijn opgenomen. Daar
naast is alleen de Geelbuikvuurpad 
{Bombina variegatd) nog opgenomen. 
Ook anderszins "geniet" de Kamsala
mander veel aandacht in het kader van 
internationale en nationale wetgeving en 
beleid. Zo is de soort ook aangemerkt als 
streng beschermde soort krachtens de 
Conventie van Bern (die overigens veel 
meer inheemse amfibiesoorten bevat). In 
Nederland is de Kamsalamander, evenals 
alle andere inheemse amfibiesoorten, 
beschermd krachtens de Natuurbescher
mingswet. Deze bescherming betreft 
echter vooral de dieren zelf en nauwelijks 
zijn leefgebieden. De soort is verder op 
de officiële Rode Lijst van Reptielen en 
Amfibieën (Hom et al., 1996) aange
merkt als kwetsbaar. Tevens is de Kamsa
lamander doelsoort voor het nationale 
natuurbeleid (Bal et al., 1995). Tenslotte 
is voor de soort voorzien in een soortbe-
schermingsplan en dienen conform het 
Natuurbeleidsplan (Ministerie van LNV, 
1990) voor de soort gerichte beheer-
maatregelen genomen te worden en een 
voorlichtingscampagne te worden 
gevoerd. Ook in Vlaanderen is de Kam
salamander opgenomen op de Rode 
Lijst en aangemerkt als zeldzaam (Bau-
wens & Claus, 1996). 

De Kamsalamander kan in geheel 
West-Europa worden aangetroffen, maar 
ontbreekt in Zuid-Frankrijk en Spanje 
(waar de nauwverwante Marmersala-
mander (Triturus marmoratus) voor-

Mannetje van de Kam

salamander in paar-

kleed. De soort is nog in 

grote delen van Neder

land en Vlaanderen te 

vinden, maar stelt hoge 

eisen aan zijn leefgebie

den. De Kamsalamander 

is een van de twee 

inheemse amfibieën die 

opgenomen zijn op de 

lijst van soorten waar

van de leefgebieden 

beschermd dienen te 

worden krachtens de 

EU-habitatrichtlijn (foto: 

R. Krekels/ Natuur

balans, Nijmegen). 

komt), op de meeste eilanden in de Mid
dellandse Zee en op Ierland (Gasc et al., 
1997). In zowel Vlaanderen als Nederland 
komt de Kamsalamander in een wijde 
geografische verspreiding voor in ca 18% 
van de uurhokken. Uit Nederland zijn 
bijvoorbeeld uit nagenoeg alle provincies 
waarnemingen van de soort bekend (fig. 
1). Belangrijke kernen van verspreiding 
zijn gelegen in het rivierengebied, in de 
(voormalig) kleinschalige cultuurland
schappen in Zuid-Limburg en op de mid
delhoge zandgronden. In die laatste gebie
den plant de soort zich vooral voort in 
veedrinkpoelen en andere, veelal aange
legde, kleine oppervlaktewateren met een 
goede waterkwaliteit en een goed ontwik
kelde watervegetatie. Met name de (rela
tief) grotere en diepere poelen worden 
vaak aangemerkt als geschikte voortplan-
tingsbiotopen. Er zijn echter ook veel 
waarnemingen bekend van voortplan
tende kamsalamanders in zeer kleine 
(ca 2 m2) wateren. De soort lijkt verder 
een voorkeur te hebben voor landschap
pen met een hoge "poeldichtheid". De 
sterke binding die de soort lijkt te verto
nen met laaglandbeken (Lenders, 1992) 
wijst er op dat de soort hier van nature 
mogelijk voorkwam in afgesneden beek
meanders en plas-dras-situaties langs 
beken. Dat geldt overigens ook voor de 
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veel zeldzamere Boomkikker {Hyla arho-
red) en Knoflookpad {Pelobates fkscus), 
soorten die in hun beperkte verspreiding 
in Nederland toch opvallend vaak samen 
met de Kamsalamander worden aange
troffen. De geringe tolerantie van deze 
drie soorten voor predatie door vis wijst 
juist weer op een voorkeur voor wateren 
die niet al te sterk onder invloed van de 
beek zelf staan. Ook in het Nederlandse 
rivierengebied lijkt de Kamsalamander 
zich vooral voort te planten in wateren 
met geen of een matige rivierdynamiek 
(Creemers, 1994). Het betreft hier vooral 
strangen, veedrinkpoelen, kleiputten en 
middelgrote en kleine kolken die zowel 
binnen- als buitendijks gelegen kunnen 
zijn. 

Ook in Vlaanderen kent de soort een 
wijde geografische verspreiding (Bauwens 
& Claus, 1996) (fig. 2). De soort komt 

Fig. 1. Verspreiding van 
de Kamsalamander in 
Nederland. De soort 
komt in nagenoeg alle 
provincies voor. De kern
gebieden liggen in het 
rivierengebied, de mid
delhoge zandgronden en 
Zuid-Limburg (bron: 
stichting RAVON) 

in alle provincies voor met belangrijke 
concentraties langs de kust, het zuidelijk 
deel van West-Vlaanderen, in een belang
rijk deel van de provincie Antwerpen 
(Noorderkempen) en in de provincie 
Limburg (Haspengouw). In Vlaanderen 
liggen de vindplaatsen vooral in de smalle 
valleien langs beken. De soort komt in 
veel mindere mate of in het geheel niet 
voor in de brede alluviale vlakten van de 
benedenloop van grote rivieren. De vind
plaatsen in de nabijheid van rivieren lig
gen nagenoeg alle op de valleiranden of 
op de plateaugronden onmiddellijk naast 
de vallei en passen dus in het beeld van 
geen tot matige rivierdynamiek uit 
Nederland. Ook wordt de soort aange
troffen buiten rivier- of beekdalen. 

De wijde geografische verspreiding 
van de soort in beide landen betekent niet 
dat het goed gaat met de Kamsalamander. 

Larve van de Kamsalamander. 
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andere salamandersoorten. De 
Kamsalamander stelt hoge 
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komen. Zo dienen de voort-
plantingswateren helder te 

zijn, voldoende watervegeta
tie te bevatten, een matige 

dynamiek te vertonen en vrij 
te zijn van vis (foto: R. Kre

kels/ Natuurbalans, Nijmegen). 

Met name op lokaal niveau verdwijnen 
nog steeds belangrijke leefgebieden voor 
de soort. Zo wees een onderzoek van Bau
wens & Munsters (1993) in Haspengouw 
(Belgisch Limburg) uit dat in 1992 het 
aantal vindplaatsen van de soort met 20% 
was afgenomen vergeleken met de periode 
1980 - 1989. Bovendien werd in de ver
schillende vindplaatsen slechts een gering 
aantal exemplaren aangetroffen, zodat de 
resterende populaties bijzonder gevoelig 
lijken te zijn voor allerlei milieu-invloeden 
en snel kunnen uitsterven. 

De aanwijzing van beschermde gebie
den krachtens de Habitatrichtlijn kan 
echter een belangrijke bijdrage betekenen 
aan de bescherming van de Kamsalaman
der in onze landen. Zo komen de belang
rijkste kerngebieden van de soort in 
Vlaanderen voor op de lijst van voorge
stelde gebieden. In Nederland ontbreken 
op de lijst van aangemelde habitatgebie-
den echter nog veel gebieden met grote 
aaneengesloten leefgebieden, met name 
langs de grote rivieren (bijvoorbeeld de 
Nederrijn) en op de oostelijke en zuide
lijke zandgronden (bijvoorbeeld de omge
ving van Winterswijk). Met het aanwijzen 
van leefgebieden alleen zijn we er echter 
niet: een adequate inrichting en beheer 
van deze gebieden zullen moeten worden 
gegarandeerd. De strenge eisen die een 
soort als de Kamsalamander stelt aan zijn 
leefomgeving hebben betrekking op com
plete landschappen, maar ook op het 

Fig. 2. Verspreiding 
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schaalniveau van slechts enkele vierkante 
meters. Een soortbeschermingsinstrument 
op Europees niveau kan dan ook alleen 
zin hebben als er ook op poelniveau de 
juiste maatregelen worden getroffen. 
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Summary 
The Crested newt in The Netherlands and Belgium 

The Crested newt is one of the few indigenous herpeto-

fauna species in The Netherlands and Belgium that are 

mentioned as protected species according to the EU 

Habitat Directive. Although the Crested newt is charac-

terised by a broad geographical distribution in both 

countries, it is regarded as a rare and vulnerable species. 

Designation of habitats can contribute to the protection 

of the Crested newt. it is, however, argued that 

designation of habitats alone will not prove to be 

sufficiënt. An adequate management strategy will be 

necessary to preserve local populations of this species. 
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De Meervleermuis 
in Nederland en België 

K. Mostert & A. Lefevre 

De Meervleermuis {Myotis dasyc-
neme) is een vrij forse grijsbruine 
vleermuis met opvallend grote ach
terpoten. De soort lijkt wat op de 
Watervleermuis maar is wat groter. 
De soort heeft in Europa een over
wegend noordoostelijke versprei
ding. In West-Europa is de Meer-
vleermuis in de meeste landen 
schaars of zeldzaam te noemen, 
met uitzondering van Nederland. 
Hier komt de Meervleermuis ver
spreid voor in het noorden en het 
westen (fig. 1). 

Op grond van het aantal gevonden kolo
nies, aanwijzingen voor aanwezigheid van 
andere kolonies en in aanmerking geno
men dat sommige gebieden slecht zijn 
onderzocht, lijkt een zomerpopulatie van 
8.000 tot 10.000 Meervleermuizen in 
Nederland aannemelijk. In België worden 
sinds enkele jaren jagende dieren waarge
nomen ten noorden van Antwerpen 

Fig. 1. Zomerverspreiding 

van de Meervleermuis in 

Nederland, Vierkantjes 

zijn kolonies, rondjes zijn 

losse waarnemingen 

(periode 1986-1993). 

NaarLimpensetal., 1997. 

(boven waterspaarbekkens en zandwin-
ningsputten), het Albertkanaal en boven 
enkele kreken grenzend aan Zeeuwsch 
Vlaanderen. Tot nu toe werden geen 
kolonies aangetroffen (Onkelinx, 1997, 
fig. 2). 

De soort jaagt hier vooral boven 
meren, plassen, kanalen, vaarten en 
andere brede watergangen. In Friesland 
bleek de soort een voorkeur te hebben 
voor brede watergangen met hoge oever
vegetaties, vermoedelijk vanwege de 
hogere insectenconcentratie in de luwte 
van de vegetatie. Ze mijden wateropper
vlakten met veel uitstekende waterplanten 
of een hoge kroosbedekking. 

Zomerkolonies 
Er zijn 37 zomerkolonies bekend waarvan 
er tenminste 23 betrekking hebben op 
kraamkolonies (Limpens et al., 1997). 
Deze kraamkolonies bestaan in de regel 

Fig. 2. De Meervleermuis 

in Vlaanderen. In België 

zijn tot nog toe geen 

kolonies aangetroffen. 

Vierkantjes zijn winter-

waarnemingen, rondjes 

zijn zomerwaarnemingen 

(periode 1986-1997). 

Naar Onkelinx, 1997. 


