Veldwerkhandleiding
Meetnet
Larvendeterminatie
Boomkikker
Meetnet
Kamsalamander

1

Inhoudsopgave
1

Introductie ................................................................................................................................................... 2

2

Determinatie ............................................................................................................................................... 3

3

2.1

Kamsalamander ................................................................................................................................. 3

2.2

Kleine Watersalamander en Vinpootsalamander ............................................................................. 6

2.3

Alpenwatersalamander ..................................................................................................................... 7

2.4

Samenvatting ..................................................................................................................................... 8

Geheugensteuntje: methodiek larven scheppen ........................................................................................ 8
3.1

Wat neem je mee? ............................................................................................................................ 8

3.2

Veldwerkformulier larven scheppen ................................................................................................. 9

1 Introductie
In de veldwerkhandleiding voor het Meetnet Kamsalamander werden al enkele foto’s van larven
Kamsalamander weergegeven om te helpen bij de determinatie. Dergelijke identificaties zijn soms nogal
moeilijk zonder enige informatie over de overige salamanderlarven die men kan aantreffen gedurende de
schepnetrondes. In dit achtergronddocument werden enkele extra foto’s van de Kleine Watersalamander
en Alpenwatersalamander voorzien als hulpmiddel bij de determinatie van de larven Kamsalamander.
Het gaat hier niet om een volledige determinatiesleutel want dat zou dit document te uitgebreid maken.
Daarnaast bestaan er reeds verschillende werken (meestal in boekvorm) die kunnen helpen bij de
determinatie. In deze werken werd er voornamelijk gekozen voor tekeningen. In dit document voorzien wij
foto’s als aanvullende info, net als in deze handige determinatiesleutel van Ravon:
http://www.ravon.nl/Portals/0/soorten/Herkenningskaart%20larven.pdf

TEKST
FOTO’S

Iwan Lewylle & Hannes Ledegen
Iwan Lewylle
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2 Determinatie
2.1 Kamsalamander
De larve van de Kamsalamander wordt gekenmerkt door:
- Larven van de Kamsalamander zijn doorgaans veel groter dan die van Kleine Watersalamander en
de Alpenwatersalamander. In de periode half juni – half juli (de telperiode) vaak zelfs twee tot drie
keer groter en vele malen zwaarder. In de maand mei zijn de larven van Kamsalamander vaak nog
even groot als die van andere soorten, maar ontbreken dan meestal nog poten. Eenmaal de
ontwikkeling van de ledematen is gestart, zijn de larven doorgaans groter.
- Een staart met dikke zwarte vlekken die eindigt in een ‘draadje’ (figuur 2). Let op, het staarteinde
kan aangevreten zijn door predatoren. De staart heeft een hoge vinzoom.
- De poten of ledematen hebben langere tenen en vingers dan andere inheemse soorten. Vaak
wordt er gesproken van ‘spookhandjes’ (zie figuur 1).
- De kop is doorgaans breder/forser en heeft grotere of langere kieuwen dan de larven van de
Kleine Watersalamander of Alpenwatersalamander (zie figuur 3).
- De ‘basiskleur’ van het lichaam is een vaal geelbruin met grijze of groenachtige tinten, en meestal
zijn er ook op het lichaam zwarte vlekken zichtbaar. In sterk beschaduwde poelen of in
waterlichamen met veel slib hebben de larven vaak een erg donkere basiskleur. De buik is
doorgaans roze gedurende het larvale stadium. Vlak voor en na de metamorfose kunnen er al
vlekken op de geeloranje buikzijde zichtbaar zijn.

Figuur 1 Een jonge larve van de Kamsalamander. De poten hebben zich nog maar net ontwikkeld, de zwarte stippen op de staart zijn
nog maar amper zichtbaar. Let op de lange ‘vingers’ op de voorpoten en de lange kieuwen (foto Iwan Lewylle).
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Figuur 2 Een iets oudere larve van de Kamsalamander (vangst begin juni). De staart vertoont dikke zwarte stippen en eindigt in een
‘draadje’ (foto Iwan Lewylle).

Figuur 3 Drie vrij grote larven van de Kamsalamander. Let naast de reeds genoemde kenmerken op de brede bek of mond en het
stevige lichaam. Er zit geen ‘hals’ tussen de kop en het lichaam (foto Iwan Lewylle).
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Figuur 4 Larven van de Kamsalamander zijn in de periode half juni - half juli al vrij fors. Andere soorten zijn vele malen kleiner.
Naarmate het seizoen vordert kunnen ze nog (sterk) toenemen in grootte (foto Iwan Lewylle).
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2.2 Kleine Watersalamander en Vinpootsalamander
De larven van deze twee soorten zijn amper tot niet van elkaar te onderscheiden.
Kenmerken:
- Doorgaans veel slankere larve dan die van Kamsalamander, met een gele tot okergele grondkleur.
In donkere of beschaduwde poelen tot donkerbruin.
- Staart die meestal in een punt eindigt, maar geen draadstaart. Staart heeft een doorgaans veel
smallere vinzoom (minder hoog dan die van Kamsalamander) (zie figuur 5).
- Relatief grote ogen en een smallere kop. Tussen kop en lichaam is een smallere hals zichtbaar.
- Tenen en vingers dikker en korter dan bij Kamsalamander.

Figuur 5 Een larve Kleine Watersalamander met een gele grondkleur. De kieuwen zijn vrij groot, maar niet zo imposant als die bij larven
van de Kamsalamander. De overgang van de kop naar het lichaam kent een versmalling of hals (vooral van bovenaf goed zichtbaar)
(foto Iwan Lewylle).

Figuur 6 Een larve Kleine Watersalamander die verregaand gemetamorfoseerd is. De staartvin is aan het verdwijnen, net als de
kieuwen. Veel larven van Kleine Watersalamander hebben een zwarte streep ter hoogte van de ogen. Deze larve heeft een donkere
grondkleur (foto Iwan Lewylle).
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2.3 Alpenwatersalamander
De larven van de Alpenwatersalamander zijn kleiner dan die van Kamsalamander en doorgaans groter dan
die van de Kleine Watersalamander en Vinpootsalamander. Lichtgekleurde larven van de
Alpenwatersalamander zijn moeilijk te onderscheiden van donkergekleurde larven van bv. Kleine
Watersalamander.
Kenmerken:
- De larven zijn vaak (heel) donker gekleurd en het lichaam is eerder slank in vergelijking met larven
van de Kamsalamander. Toch kunnen grote larven Alpenwatersalamander groot en fors ogen en
voor verwarring zorgen, maar dit is eerder uitzonderlijk.
- De staart is eveneens donker tot zwart door een uniforme pigmentatie. Hij eindigt doorgaans
stomp. Men zegt wel eens dat de staart lijkt op een zwarte netkous. De staartvin is niet zo breed of
hoog als die van Kamsalamanderlarven (maar doorgaans hoger dan die van Kleine
Watersalamander of Vinpootsalamander).
- Tenen en vingers zijn kort en dik.
- Er is geen duidelijke hals te zien tussen kop en lichaam.

Figuur 7 Een larve Alpenwatersalamander is doorgaans vrij donker. De volledig staart is uniform bedekt met vlekken en oogt vrij stomp.
Tenen en vingers zijn kort. Naarmate de larven groeien en beginnen te metamorfoseren krimpen de kieuwen totdat ze uiteindelijk zullen
verdwijnen (foto Iwan Lewylle).
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2.4 Samenvatting
Doorgaans zijn larven van Kamsalamander duidelijk te onderscheiden van die van Alpenwatersalamander en
Kleine Watersalamander/Vinpootsalamander in de periode eind juni – half juli. Larven van die laatste drie
soorten zijn onderling veel moeilijker te determineren.
Larven Kamsalamander zijn te herkennen aan:
- Hun forse lichaamsbouw. Zijn doorgaans (veel) groter dan andere soorten.
- Duidelijke, zwarte vlekken op staart en lichaam. Staart eindigt in een ’draadje’ en heeft hoge
vinzomen.
- Kop is breed en er is geen hals tussen kop en lichaam zichtbaar.
- Tenen en vingers dun en lang.
In het geval van twijfel tracht men best een of meerdere foto’s te maken (liefst profiel van het dier) en stuurt
men deze naar iwan.lewylle@natuurpunt.be of naar Hannes.ledegen@natuurpunt.be. Men kan de foto’s ook
posten op de facebookpagina van Hyla, de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt waar je
determinatieadvies van andere specialisten kan krijgen.

3 Geheugensteuntje: methodiek larven scheppen
Om de aanwezige larven te kwantificeren dient er met een schepnet te worden geschept per twee meter
oevertraject (uiteraard enkel waar mogelijk en geschikt). Per stuk van twee meter (één schepbeweging
genoemd) noteer je het aantal larven. In totaal voer je minimaal vijf en maximaal 30 schepbewegingen uit.
Net als fuiken kan je ook een schepnet ontlenen bij Natuurpunt Studie. Desinfecteer je materiaal steeds met
Virkon S (gratis te bekomen bij Natuurpunt Studie) en spoel het af vooraleer het te gebruiken in een andere
poel.
Het monitoren van de larven dient overdag te gebeuren. Het scheppen naar larven gebeurt best in de maand
juni, eventueel tot half juli. Indien men later gaat scheppen, is het mogelijk dat heel wat dieren al zijn
gemetamorfoseerd zijn, zeker in jaren met een warm en droog voorjaar. Later op het jaar zijn de larven
forser/groter en zijn ze moeilijker te vangen.

3.1 Wat neem je mee?
1. Ontsmette of langdurig gedroogde laarzen of schoenen.
2. Je kaartmateriaal (te downloaden op meetnetten.be eenmaal je geactiveerd bent als teller), een
potlood, een veldwerkformulier en eventueel een notaboekje. Een smartphone met
ObsMapp/iObs/WinObs is ook zeer bruikbaar!
3. Gepersonaliseerde meetnetlicentie (badge) en begeleidende brief.
4. Een emmer of hoge bak met water om de dieren in te tellen.
5. Voor het scheppen van larven is een schepnet nodig (deze kunnen ontleend worden bij Natuurpunt
Studie).
6. Bij het schepbezoek zijn lakmoes strips nodig om de pH te meten. Deze kunnen bekomen worden
bij Natuurpunt Studie.
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3.2 Veldwerkformulier schepbezoek
Datum:

Start uur:

 Conform protocol

Eind uur:

 Niet volledig conform protocol

Habitat variabelen
Variabele

Antwoord Toelichting

Aanwezigheid Vis (onbekend/ ja / nee)

Inschatten op basis van indicaties op het terrein. (vb. troebel water, foerageergedrag vis)

Permanente waterkolom (onbekend/
ja / nee)

Maak een inschatting van de (op het middaguur te verwachten) beschaduwingsgraad van het
wateroppervlak.
0: geen
1: <33%
2: 33-66%
3: >66%
Meet met een gegradeerde stok of achterkant van je schepnet op één van de diepste punten; indien
dieper dan 1,5 m (meestal onmeetbaar wegens moeilijk te betreden), noteer je >1,5m.
<0.5m
- 0.5-1m >1.5m
Oppervlakte waterpartij schatten in m²:
10m² - 10-100 m² - 101- 250 m² - 251 – 400 m² - > 400 m²
Inschatten op basis van indicaties op het terrein zoals het kleiner worden na droogte, laag waterpeil,
voorkennis.

Zuurtegraad (pH)

Meet met een lakmoes stripje. Deze krijg je van Natuurpunt Studie.

Beschaduwing waterpartij
(categorie 0-3)
Maximale diepte (m)
Oppervlakte waterpartij (m2)

0. Plas verdwenen of volledig verland,
1. Slecht = verwaarloosde poel met geëutrofieerd water (algen, dichtgegroeid met kroos) of andere
vormen van vervuiling en/of verregaande verlanding,
2. Middelmatig (tussen 1 en 3),
3. Goed = ‘mooie’ poel met helder water, typische oever en/of waterplanten, weinig of geen
verlanding en geen zichtbare vervuiling.

Waterkwaliteit (categorie 0-3)

Larven scheppen
Soort

Totaal aantal scheppen: …………………………
Turflijst

Totaal

Soort

Turflijst

Kamsalamander

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

Opmerkingen & medetellers:
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Totaal

