ALPENWATERSALAMANDER

Mannetje Alpenwatersalamander, makkelijk herkenbaar aan de ongevlekte oranje buik en keel (foto: Hugo Willocx).

1. BESCHRIJVING
De Alpenwatersalamander is een middelgrote watersalamander die een totale lichaamslengte
van 12 cm kan bereiken. De wijfjes zijn gemiddeld groter (8 à 12 cm) dan mannetjes (7 à 10
cm). Beide geslachten hebben een typische gelige tot oranjerode, ongevlekte buik en (bijna
altijd) een ongevlekte keel. Bij mannetjes is de bovenzijde van kop, lichaam en staart
donkerblauwgrijs tot blauwzwart gekleurd. Een lichtwitte band - sterk getekend door fel
contrasterende zwarte, ronde tot honingraatvormige vlekken - loopt van de snuit, over de
wangen en flanken tot aan de achterpoten. Tijdens de paartijd wordt deze band van de
oranjerode buik gescheiden door een fijne, lichtblauwe streep tussen voor- en achterpoten. Het
bruiloftskleed van mannetjes wordt verder gekenmerkt door een lage, ongekartelde rugkam die
vanaf de nek doorloopt tot op het staarteind. Deze kam is vuil geelwit, met regelmatige, duidelijk
afgelijnde zwarte vlekken waardoor een zigzag dambordeffect op de rug ontstaat. In de
landfase blijft de rugkam aanwezig maar is deze minder sterk ontwikkeld en vaak zelfs
gereduceerd tot een heel kort stukje in de nek. Wijfjes zijn fletser gekleurd en vertonen een
marmertekening op een groenige grondkleur. De huid komt korrelig over.
De larven van de Alpenwatersalamander zijn donkerbruin, zwart gestippeld en worden 4 tot 6
cm lang. Ze zijn gemakkelijk herkenbaar aan de uniform hoge staart, die naar het uiteinde toe
plots versmalt en stomp afgerond is. De rug- en staartkam is donker gepigmenteerd met een
opvallende marmertekening.
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2. LEVENSWIJZE
Alpenwatersalamanders trekken als eerste van de inheemse watersalamanders naar de
paarplaats: eind januari, begin februari kan deze soort al in het water worden aangetroffen. In
de waterbiotoop zijn ze vooral ’s morgens en ‘s avonds actief. Het grootste deel van de tijd
brengen ze door op de bodem, niet in de waterkolom. De voortplanting vindt plaats tussen
midden maart en juni, waarna het wijfje ongeveer 150 eitjes individueel verpakt in
samengerolde bladeren van waterplanten. Adulte Alpenwatersalamanders verlaten als eerste
van de inheemse watersalamanders de voortplantingsplas: tussen half mei en begin juni
trekken de meeste terug naar de landbiotoop.
Alpenwatersalamanders kunnen in het wild meer dan 20 jaar oud worden.

3. BIOTOOP
De Alpenwatersalamander is weinig kieskeurig wat zijn landbiotoop betreft en wordt
aangetroffen in een grote verscheidenheid aan ecotopen: weidelandschappen, heidegebieden,
loof- en naaldbossen, ruderale terreinen, struwelen, parken en zelfs tuinen in woonwijken
worden regelmatig gebruikt. In België lijkt het voorkomen te worden bepaald door de
aanwezigheid van al dan niet verspreide bossen. Ook de grondtextuur zou bepalend zijn,
tenminste in het noordwesten van zijn Europees areaal.
De soort stelt evenmin veel eisen aan de gebruikte voortplantingsplaatsen. In de lente kan je
Alpenwatersalamanders vinden in een grote verscheidenheid aan waterpartijen: weide- en
bospoelen, vijvers, sloten en greppels, vennen, ondergelopen karrensporen, tuinvijvers en
kunstmatige waters zijn alle geschikt. Meer dan de andere inheemse watersalamanders lijkt de
soort een lichte voorkeur te hebben voor vrij kleine, ondiepe, beschaduwde en relatief koele
waterpartijen. Anderzijds worden onbeschaduwde en warmere poelen niet gemeden zodat het
juister lijkt te spreken van een brede tolerantie voor de temperatuur van het voortplantingswater,
eerder dan van een voorkeur voor koude wateren. Zowel in waterpartijen met weinig of geen
waterplanten als in oppervlaktewaters met een sterk ontwikkelde vegetatie plant de soort zich
voort.
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