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Watersalamanders in Bos t’ Ename: 
status en vangstefficiëntie

Gerald Louette
gerald.louette@telenet.be

Bos t’ Ename is gekend om de historische aanwezigheid van alle vier onze 

inheemse watersalamandersoorten. Tijdens het laatste decennium werd 

vastgesteld dat hun populaties, en dan vooral diegene van Kamsalamander, 

een sterk neergaande trend vertoonden. Om de huidige status van de soorten 

in te schatten, werd een intensieve bemonstering van het gebied uitgevoerd. 

Bijkomend werd nagegaan of vangstaantallen van de verschillende soorten 

watersalamanders beïnvloed worden door de locatie van de fuik in de poel  

en met of zonder lever als lokmiddel.

Inleiding

Watersalamanders hebben net zoals veel andere 
taxonomische groepen, sterk te lijden van een aantal 
door de mens veroorzaakte omgevingsdrukken. 
In hoofdzaak zijn het verlies aan geschikt 
water- en landhabitat (het verdwijnen van kleine 
landschapselementen zoals poelen en houtkanten, 
maar ook een algemene achteruitgang van de 
waterkwaliteit), de introductie van niet-inheemse 
soorten (e.g. Stierkikker Rana catesbeiana), 
klimaatswijzigingen (toegenomen temperatuur en 
ultraviolette straling die nefast zijn voor een goede 
ontwikkeling) en in sommige gevallen zelfs illegale 
vangst (sierdoeleinden) verantwoordelijk voor 
de achteruitgang van hun populaties (Beebee & 
Griffiths 2005, Araújo et al. 2006).

Om deze neergaande trend om te buigen, 
worden er tegenwoordig door diverse instanties 
(o.a. Regionale Landschappen en Natuurpunt) 
inspanningen geleverd om geschikt habitat bij 
te creëren (herstel van bestaande, en aanleg 
van nieuwe poelen). In het algemeen hebben 

watersalamanders een voorkeur voor diepe, 
met vegetatie begroeide poelen waar geen vis in 
aanwezig is. De kans om individuen waar te nemen 
stijgt bovendien wanneer de poel in de nabijheid 
ligt van struweel of bosjes (meer algemeen 
structuurrijke vegetatie), en in een gebied ligt waar 
meerdere door watersalamanders bezette poelen 
aanwezig zijn (Figuur 1) (Denoël & Lehmann 
2006). Brede verbindingsstroken tussen poelen 
(maximale onderlinge afstand tussen poelen 500 
m) laten verder een efficiëntie migratie naar, en in 
dus de meeste gevallen succesvolle kolonisatie van, 
nieuwe waterhabitats toe (Baker & Halliday 1999, 
Joly et al. 2001).

Bos t’ Ename is een gebied waar historisch alle 
vier onze inheemse watersalamanders: Kleine 
watersalamander (Triturus vulgaris), Kam-
salamander (Triturus cristatus), Vinpootsalamander 
(Triturus helveticus) en Alpenwatersalamander 
(Triturus alpestris) voorkwamen (Bauwens & Claus 
1996). Het natuurreservaat is van internationaal 
belang door de aanduiding als Speciale 
Beschermingszone van de Habitatrichtlijn (zie kader 
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Natura 2000), wat impliceert dat inventarisatie, 
en bij uitbreiding monitoring, van diverse biota 
en habitats noodzakelijk zijn. Het bepalen van de 
huidige status van amfibieën, en meer specifiek van 

de Kamsalamander, een soort die vermeld staat in 
bijlage II en IV van de Habitatrichtlijn, is dan ook 
essentieel, zeker in het kader van te ontwikkelen 
natuurbehoudstrategieën.

Vertrekkend van dit gegeven 
werden volgende vragen 
gesteld: 1/ Welke soorten 
watersalamanders komen 
tegenwoordig nog voor in 
het gebied, en in welke 
(relatieve) aantallen, en 2/ 
Worden de vangstaantallen 
van de verschillende soorten 
beïnvloed door de locatie 
van de fuik in de poel en 
dit zowel met als zonder 
lever als lokmiddel? Men 
kan namelijk verwachten 
dat de locatie van de fuik 
in de poel, en dus hiermee 
geassocieerd verschillen in 
watertemperatuur in de poel 
(de noordzijde van de poel 
wordt in theorie meer door 
de zon beschenen en zal een 
hogere watertemperatuur 

Natura 2000

Eén van de belangrijkste Europese richtlijnen voor de bescherming van de wilde fauna en flora en de 
habitats vormen de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992). Tesamen vormen ze de hoekstenen 
van het Europese en regionale natuurbeleid. Door deze richtlijnen worden de lidstaten verplicht tot onder 
meer het afbakenen van ‘Speciale Beschermingszones’ of SBZ’s voor kritische of bedreigde planten en 
dieren en kwetsbare leefgebieden (habitats). Deze SBZ’s vormen samen het Europese netwerk Natura 
2000 en moeten bijdragen tot een duurzame natuur.

In Vlaanderen werden er samen 163.500 ha SBZ’s afgebakend. Sommigen gebieden enkel op basis 
van de Habitatrichtlijn, andere dan weer wegens hun belang voor vogels (Vogelrichtlijn) en bepaalde 
voor beiden. Binnen de regio Vlaamse Ardennen plus zijn alleen gebieden afgebakend op basis van de 
Habitatrichtlijn. Ze zijn allen samen 5548 ha groot en staan bekend onder de naam ‘Bossen van de 
Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen’. De voornaamste redenen voor afbakening in de 
streek zijn de aanwezigheid van de vele oude bossen, zowel alluviaal als hellingbossen met Wilde hyacint, 
en het voorkomen van enkele vissoorten als Beekprik en Rivierdonderpad in de bovenlopen van de Zwalm 
en de Maarkebeek. Tal van reservaten in de streek, ten minste buiten de Schelde- en Leievallei, zijn 
meestal voor een deel, vaak zelfs volledig opgenomen binnen dit beschermingsnetwerk. Voor wie meer 
hierover wil meten verwijzen we naar het recent gepubliceerde boek over de ‘Europees beschermde 
natuur in Vlaanderen’ onder redactie van Decleer (2007).

Figuur 1. Foto van een amfibieënvriendelijke poel die gekarakteriseerd 
wordt door glooiende oevers, een uitgesproken ondergedoken 
waterplantenvegetatie en de afwezigheid van vis. Noteer de aanwezigheid 
van geschikt terrestrisch habitat (hagen, houtkanten, bosjes) in de 
onmiddellijke omgeving van de poel (Kinrooi) (Foto Gerald Louette).
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hebben), een verschillend habitatgebruik 
veroorzaken. Bijkomend kan men aannemen 
dat amfibieën, en dus ook watersalamanders, 
aangetrokken worden door aas (wat o.a. bleek 
uit een studie naar de Klauwkikker Xenopus, 
Measey 1998), vermits ze een breed spectrum 
aan voedselbronnen benutten, zoals allerhande 
invertebraten en juveniele stadia van vissen en 
andere amfibieën (Bauwens & Claus 1996).

Methodiek

Zes poelen in het noordelijk deel van Bos t’ Ename 
werden geselecteerd op basis van informatie omtrent 
het historisch voorkomen van watersalamanders 
(Figuur 2).

Watersalamanders werden tijdens de derde 
week van april 2007 (zonnig weer met 
een watertemperatuur van 15°C) in de zes 
geselecteerde poelen bemonsterd aan de hand 
van piramidevormige amfibieënfuiken (Colazzo et 
al. 2001). In een experimenteel (factorieel) opzet 
werden twee variabelen onderzocht, zijnde de 
locatie van de fuik in de poel, en de aanwezigheid 
van lever als lokmiddel (Figuur 3). Per poel werden 
op de eerste dag vier fuiken geplaatst in de vier 
windrichtingen in de oeverzone, met de opening van 
de fuik naar het midden van de poel toe. In twee 
willekeurig gekozen tegenoverstaande fuiken werd 
varkenslever als lokmiddel geplaatst. De tweede 
dag werden de fuiken geleegd, aantallen per soort 
genoteerd (vangst per eenheid van inspanning 

Figuur 3. Experimenteel opzet met de acht
 

verschillende combinaties (locatie van de fuik in 
de vier windrichtingen met of zonder lever) in een 
poel. Cirkels met volle lijn stellen fuiken voor die 
op dag 1 gebruikt werden, cirkels met stippellijn 
stellen fuiken voor die op dag 2 gebruikt werden. 
De zwarte bolletjes duiden op de aanwezigheid van 
lever in de fuik.

Figuur 2. Geografische situering van de 
bemonsterde poelen in het noordelijke deel van 
het natuurreservaat Bos t’ Ename.
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VPEI; aantal individuen per fuik per dag per poel) en 
de gevangen individuen weer vrijgelaten, verspreid 
over het oppervlak van de poel. Vervolgens werd de 
lever uit de fuiken gehaald, en in de overige twee 
fuiken geplaatst. Op de derde dag werden de fuiken 
opnieuw gelicht, en werden terug de aantallen per 
soort genoteerd. De verkregen resultaten werden 
statistisch verwerkt via variantieanalyse.

Aangetroffen soorten

Drie soorten watersalamanders, namelijk 
de Alpenwatersalamander (Rode Lijststatus: 
momenteel niet bedreigd), Kleine watersalamander 
(Rode Lijststatus: momenteel niet bedreigd), en 
Vinpootsalamander (Rode Lijststatus: zeldzaam) 
werden aangetroffen over de zes poelen heen 
(Tabel 1). Kamsalamander (Rode Lijststatus: 
zeldzaam) werd echter niet gevangen. De laatste 
vijf jaar werd deze soort enkel nog sporadisch 
waargenomen in en rond de poelen ten noorden 
van de spoorlijn (Figuur 2) (HYLA databank, Guido 
Tack & Pieter Blondé persoonlijke mededelingen). 
Het niet aantreffen van Kamsalamander tijdens 
een bemonsteringscampagne, betekent niet 
automatisch dat de soort verdwenen is uit een 
gebied. De soort kan namelijk een hoge leeftijd 
bereiken (meer dan 10 jaar), en komt niet ieder 
jaar tot reproductie, zodat migratie naar het 
waterhabitat niet altijd optreedt. Anderzijds kan 

een aangehouden uitgestelde voortplanting toch 
snel een nefaste invloed hebben op de overleving 
van de populatie, daar de jaarlijkse overleving 
van volwassen individuen wordt geschat op 50% 
(Arntzen & Teunis 1993). De neergaande trend 
over de laatste jaren, en het niet waarnemen van 
de soort tijdens deze intensieve bemonstering in 
poelen waar de soort historisch voorkwam (poelen 
2, 4 en 5; Figuur 2), doet vermoeden dat de soort 
op de rand van verdwijnen staat.

Vangstaantallen en -efficiëntie

Alpenwatersalamander werd het meest 
waargenomen in de fuiken, gevolgd door Kleine 
watersalamander en Vinpootsalamander, die in 
ongeveer gelijke aantallen werden gevangen (Tabel 
1). Wanneer we aannemen dat de vangstefficiëntie 
van watersalamanders in amfibieënfuiken op 
ongeveer 50% wordt geschat (Ortmann et al. 
2006), kunnen we stellen dat sommige poelen 
tot meer dan 200 individuen herbergen, en voor 
bovengenoemde soorten althans een geschikte 
thuisbasis vormen.

Er werden geen significante verschillen vastgesteld 
in de vangstaantallen tussen de verschillende 
combinaties (locatie van de fuik in de poel en 
aanwezigheid van lever) voor elk van de drie 
soorten (Figuur 4). Hieruit kan afgeleid worden 
dat de locatie van de fuik in de poel volgens de 

Tabel 1. Voor elke poel wordt per soort (AW: Alpenwatersalamander, KW: Kleine 
watersalamander, VP: Vinpootsalamander) het gemiddeld aantal gevangen 
individuen per fuik per dag (VPEI: vangst per eenheid van inspanning), alsook het 
maximaal aantal gevangen individuen per dag over alle fuiken heen (Maximaal) 
weergegeven.

Poelnummer VPEI Maximaal
AW KW VP AW KW VP

1 1 1 1 3
2 21 6 4 82 22 14
3 4 1 8 1
4 13 3 5 62 17 29
5 12 1 46 1
6 3 1 1 15 1 6
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vier windrichtingen niet éénduidig verschillen 
in watertemperatuur reflecteren. Inderdaad, 
grote variaties werden vastgesteld tussen 
poelen betreffende de aanwezigheid van bomen. 
Toekomstig onderzoek naar de vangstefficiëntie van 
fuiken in verschillende locaties kan zich toespitsen 
op het plaatsen van fuiken in stukken zonbeschenen 
wateroppervlak alsook in de aanwezigheid 
van ondergedoken waterplanten. Het feit dat 
watersalamanders niet meer gevangen worden 
in fuiken met aas doet vermoeden dat er slechts 
een minimaal effect van het lokmiddel aanwezig is. 
Voortbouwend onderzoek kan zich richten naar het 
gebruik van andere lokmiddelen (b.v. aanwezigheid 
van soortgenoten).

Adulte waterkevers (met name de geelgerande 
watertor Dytiscus marginalis) werden daarentegen 
wel significant meer gevangen in fuiken waar lever 
aanwezig was. Dit verschijnsel is algemeen gekend, 
en bevestigen het feit dat waterkevers zich sterk 
aangetrokken voelen door aas. Andere soorten 
waterkevers die waargenomen werden in de fuiken, 
waren Acilius sulcatus, Agabus undulatus, Agabus 
sturmii, Colymbetes fuscus en Hygrobia hermanni.

Toekomst voor Kamsalamander

De hachelijke situatie waarin de populatie van de 
Kamsalamander momenteel verkeert, noodzaakt tot 
dringende en gerichte maatregelen. Inspanningen 
hiertoe worden geleverd door het creëren van 
geschikt voortplantingshabitat. Vier nieuwe poelen 
worden de komende maanden aangelegd in de 
onmiddellijke omgeving van de onderzochte poelen, 
en een vijfde wordt uitgediept. Een toegenomen 
aanbod aan voortplantingsplaatsen voor zowel 
de (eventueel) nog aanwezige individuen, als 
migrerende individuen van omliggende populaties 
kan in theorie de aanwezigheid van de soort in het 
gebied bestendigen.

Kamsalamanders kunnen nieuwe geschikte 
gebieden enkel op natuurlijke wijze koloniseren door 
middel van het stapsteen principe, waarbij geschikte 
waterhabitats van elkaar gescheiden zijn door 
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terrestrische verbindingswegen (hagen, 
houtkanten en bosjes) in overbrugbare afstanden. 
Bovendien is de soort sterk gebonden aan de eigen 
voortplantingsplas waar ze zelf zijn opgegroeid, 
zodat migratie naar nieuwe gebieden vrij weinig 
optreedt. Zo blijft tot 95% van de populatie in 
een straal van 50 m rondom de waterhabitat. 
De migratie is daarenboven sterk gericht vanuit 
de waterhabitat naar geschikt landhabitat. Niet 
beboste delen rondom de poel (weide, akker) 
worden sterk gemeden, terwijl beschutte plaatsen 
(gesloten vegetatie) worden opgezocht (Jehle 2000, 
Malhmgren 2002). Desondanks legt een beperkt 
percentage van de populatie (5%), en dan meestal 
nog onvolwassen individuen, toch grotere afstanden 
af die kunnen oplopen tot een kilometer (Kupfer 
1998, Schmidt et al. 2006). Wat juist die hoge 
gerichtheid bij migratie opwekt is onduidelijk, maar 
algemeen wordt aangenomen dat reuksignalen 
een belangrijke rol spelen (juvenielen volgen reeds 
gebruikte trajecten van adulten). Geschikte poelen 
die worden bijgemaakt in een gebied waar een 
populatie reeds aanwezig is, kunnen bijgevolg zeer 
snel gekoloniseerd worden (al in het eerste jaar).

Wanneer in de toekomst evenwel blijkt dat na 
het uitvoeren van deze ingrepen de populatie zich 
niet kan herstellen, temeer dat een natuurlijke 

rekolonisatie van het gebied 
op middellange termijn 
bijna onmogelijk is (de 
dichtstbijzijnde gekende 
Kamsalamanderpopulaties 
situeren zich in de 
boscomplexen in het 
zuiden van Merelbeke, te 
Honegem in Erpe-Mere, 
en het Orveytbos in Moen-
Zwevegem), kan eventueel 
overwogen worden om de 
soort te herintroduceren 
(translocatie). Vermits 
ingrepen lopende zijn om 
geschikt (land en water) 
habitat bij te maken, 
kan bovengenoemde 
maatregel tot successen 

leiden. Hierbij dient zeker gebruik gemaakt te 
worden van streekeigen genetisch materiaal en 
dient om het voortbestaan van bronpopulaties uit 
de onmiddellijke omgeving niet te ondermijnen, 
een voorkeur gegeven te worden aan het uitzetten 
van juveniele individuen die in gevangenschap 
werden opgekweekt (Kinne 2006). Een voldoende 
genetische basis is bovendien noodzakelijk om 
inteelt en de gevolgen hiervan te vermijden, zeker 
als men weet dat gemiddeld gezien slechts 20% van 
de juveniele individuen het eerste jaar overleven 
(Arntzen & Teunis 1993, Oldham & Humphries 
2000).

Dankwoord

Ik dank Robert Jooris, Guido Tack, en Pieter 
Blondé voor het ter beschikking stellen van 
historische gegevens, en Jo Packet voor zijn hulp 
bij de determinatie van de waterkevers.

Kamsalamander (Foto Gerard Mornie).
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