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Watersalamanders. Dat is weer eens een heel ander 
onderwerp voor de camera in Nederland. Maar 
wáár zitten ze dan? We zoeken veel plassen en 
poeltjes af in duingebieden, op de Veluwe en 
overige zandgebieden. Overal vinden we de kleine 
watersalamanders, maar ik kan ze niet goed fotograferen. 
Tot vandaag.

Tekst en foto’s: Janny Bosman
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Hippe puber: de jonge watersalamander 
heeft uitwendige kieuwen, die als pluimen 
op zijn kop staan.

Waanzinnige watersalamander
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Haren gekamd, paaikleed aan...
Welke schone dame zal voor hem vallen?

OM DE HOEK

We hebben we een aantal kansrijke 
plassen genoteerd voor de kleine 
watersalamander en trekken 

eropuit. Op internet vind je altijd wel 
informatie, maar we zullen toch echt 
visueel in het water moeten zoeken. 
Vervelen gaat het niet, want op zo’n 
speurtocht komen we op schitterende 
plekjes in Nederland die ons nog steeds 
verbazen hoe mooi ons kleine landje toch 
is. De auto is zoals altijd volgeladen met 
cameraset in het onderwaterhuis, duik/
snorkelspullen, laarzen, droge kleding en 
de verzorging voor de inwendige mens. Op 
de Veluwe is onze eerste stop een kleine 
zandafgraving die nu als recreatieplas 
in gebruik is. We vinden nauwelijks 
waterplanten en al zeker geen kleine 
watersalamanders. Aan de omgeving 
kan het niet liggen, wat is dit toch een 
mooi gebied. We vervolgen de rit naar 
het noordoosten. Op het parkeerterrein 
van dit recreatiegebied wanen we ons in 
Oostenrijk, wat een rust in dit prachtige 
bos. Het bosvennetje ziet er goed uit en we 
maken een verkenningsrondje. Het water 

is helder en de bodem bestaat uit zand met 
een klein strandje voor badgasten. In het 
ondiepe zien we resten van waterplanten 
liggen en aan enkele takken in het water 
hangen paddenstrengen en kikkerdril. 
Wauw, dit is veelbelovend, hier gaan we 
zeker snorkelen voor verder onderzoek! 

YES! ZE ZIJN ER!
Ons voorgevoel is juist, in het midden 
van dit plasje is het ongeveer drie meter 
diep en helemaal begroeid met waterpest. 
En waar we voor komen, die zijn er ook. 
Kleine watersalamanders die hun naam 
eer aan doen! Van erg klein tot hun 
maximumlengte van tien centimeter, 
inclusief de staart. De mannetjes met 
hun kamstaart en oranje paaivlekken zijn 
helemaal aantrekkelijk om te fotograferen. 
Aan de waterkanten liggen afgevallen 
boombladeren op de zandbodem waar we 
er nog meer vinden. Het fotograferen met 
de snorkeluitrusting is niet eenvoudig, 
want de salamanders zijn beweeglijk en 
zwemmen vaak al weg voordat ik in positie 
ben. We besluiten de duikuitrusting te 

gebruiken zodat we met minder beweging 
en op gelijk niveau rustiger kunnen zoeken 
en fotograferen. Het werkt! Maar wat 
zie ik nu? Het lijkt wel een buitenaards 
wezen met al die hoorntjes. Het is een 
larve van de kleine watersalamander 
met uitwendige kieuwen. Deze kieuwen, 
die als twee pluimen op zijn kop staan, 
verdwijnen wanneer de larve volgroeid is. 
We kunnen er geen genoeg van krijgen nu 
alle inspanningen worden beloond. Jaren 
hebben we naar deze diertjes gezocht. 
We krijgen dorst en nemen een pauze. 
Terwijl we om ons heen kijken en genieten 
van deze omgeving, vragen we ons af wat 
die kleine watersalamanders eigenlijk 
eten. Het mobieltje levert de info: kleine 
watersalamander (Lissotriton vulgaris) is 
een van de meest algemeen voorkomende 
amfibieën in Europa en leeft hoofdzakelijk 
van kleine kreeftachtige diertjes zoals 
watervlooien. Dank u Wikipedia. Wij gaan 
nog een keer het water in met een macro-
objectief en genieten met volle teugen. 
Want wie het kleine watersalamandertje 
niet eert…

We kunnen er geen 
genoeg van krijgen nu 

alle inspanningen worden 
beloond. Jaren hebben we 
naar deze beestjes gezocht.

Na de winterslaap trekken de salamanders 
massaal naar het water.
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Kom en bezoek Safari Diving Lanzarote. 
Direct aan het strand gelegen - voor schitterende 
duiken in het levendige vakantieoord van Puerto 

del Carmen. Geschikt voor het hele gezin. 
Kant,- boot,- en nachtduiken dezelfde prijs!
Voor meer informatie kunt u e-mailen naar:

duiken@safaridiving.com

Safari Diving Lanzarote
www.safaridiving.com

Email: duiken@safaridiving.com
Tel.: 06 – 55 521 634

Fo
to
: J

an
ny

 B
os

m
an

Fo
to
: J

an
ny

 B
os

m
an

OM DE HOEK

Het fotograferen tussen de waterplanten 
is nog een dingetje, dat valt niet mee.

‘Wat heb ik nu in beeld?‘ is mijn eerste 
gedachte.

PASPOORT 
Leefgebied: De kleine watersalamander is 
de meest voorkomende watersalamander in 
Nederland. Jaarlijks wisselt hij land en water 
af: de landfase is in de winter, herfst en 
zomer. De waterfase start na de winterslaap 
in februari, waarna de mannetjes direct het 
water opzoeken. In de lente start de 
voortplantingstijd.  De piek is in april en de 
eerste helft van mei. 
Herkenning: De vrouwtjes hebben 
nauwelijks of geen rugkam en staartzoom, 
en zijn bruin van kleur. Mannetjes krijgen in 
de waterfase een middelhoge, gegolfde kam 
en mooie paaikleuren.
Vijanden: De eitjes die in het water worden 
afgezet, hebben veel vijanden - waaronder 
de ouders zelf. Met name de actieve 
mannetjes eten regelmatig hun eigen eieren 
op. 

Zo onopvallend mogelijk blijven. Dat lukt wel bij dit 
vrouwtje met kuit. 
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