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KLEINE WATERSALAMANDER 
 

 
Mannetje Kleine watersalamander: een typische soort van kleinschalige landschappen (foto: Hugo Willocx). 
 

1. BESCHRIJVING 

 
De Kleine watersalamander is een middelgrote soort waarbij de volwassen exemplaren tussen 
6,5 en 11 cm kunnen worden. Mannetjes hebben een kenmerkende koptekening met vijf tot 
zeven zwartbruine lengtestrepen. De bovenzijde is doorgaans donker bruingroen gekleurd en 
markant getekend, door een aantal zwartbruine vlekken die vaak in rijen gerangschikt staan. Ook 
de roomwitte keel vertoont een opvallend vlekkenpatroon. De buik is gevlekt en heeft in het 
midden een helder donkergele tot oranjerode band. Op de onderzijde van de staart is een licht- 
tot helblauwe streep aanwezig. In tegenstelling tot bij de Vinpootsalamander is de onderste 
staartvin gevlekt. Tijdens de paartijd krijgen de mannetjes een hoge, gekartelde vlezige rugkam 
die start achter de kop en doorloopt tot op het eind van de staart. In deze periode ontwikkelen 
zich ook huidzomen aan de achtertenen en wordt de onderzijde van de staart afgezoomd met 
een oranjerode band. In de landfase is de rugkam bij mannetjes veel minder ontwikkeld maar 
blijft ze niettemin zichtbaar, evenals de blauwe tekening aan de onderkant van de staart. Wijfjes 
Kleine watersalamander zijn iets kleiner dan mannetjes, zijn veel fletser gekleurd en kennen geen 
broedkleed. Het vlekkenpatroon op keel en buik varieert sterk in intensiteit maar de vlekken zijn 
altijd kleiner dan bij de mannetjes. In een aantal gevallen is de keel ongevlekt, waardoor 
verwarring kan ontstaan met wijfjes Vinpootsalamander. Vrouwtjes in landvorm bezitten een 
donkere getande lijn aan beide zijden van het midden van de rug. Vaak hebben ze ook een 
roodachtige vertebrale lengtestreep. De onderkant van de staart is oranjerood. 
 
De larve van de Kleine watersalamander wordt 4 à 5 cm voor ze metamorfoseert. Ze is vrij 
lichtbruin gekleurd, heeft relatief korte tenen en een staarteinde dat geleidelijk versmalt en 
uitloopt in een punt. Larven van de Kleine watersalamander zijn louter op uitwendige kenmerken 
niet te onderscheiden van larven van Vinpootsalamander.  
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2. LEVENSWIJZE 

 
Kleine watersalamanders verblijven het grootste deel van het jaar op het land en begeven zich 
naar de waterbiotoop in het vroege voorjaar, vaak zelfs al vanaf half februari. Mannetjes gaan 
vroeger naar de paarplaats dan vrouwtjes en blijven er doorgaans ook langer. In de waterbiotoop 
zijn Kleine watersalamanders het meest actief kort na zonsopgang en juist na zonsondergang, 
hoewel de soort ook dagactief is. De Kleine watersalamander heeft de kortste 
voortplantingsperiode van alle in België voorkomende watersalamanders. De paartijd situeert zich 
gemiddeld tussen begin maart en half mei, waarna het wijfje gedurende een periode van 
verschillende weken 200 tot 300 eitjes individueel afzet. Na twee tot vier weken komen de larven 
uit de eitjes. Vrij zwemmende larven worden doorgaans waargenomen vanaf begin mei en 
metamorfoseren vanaf half juli tot eind september. De larven vermijden open water en verblijven 
meestal tussen de vegetatie of tussen organisch afval. In juni verlaten de meeste adulten het 
water en blijven ze op het land tot het volgend voorjaar.  
 
In gevangenschap kunnen Kleine watersalamanders tot 28 jaar oud worden. 
 

3. BIOTOOP 

 
De Kleine watersalamander heeft de breedste ecologische niche van alle inheemse 
watersalamanders, zowel wat betreft land- als waterbiotopen. De soort komt voor in loofbossen, 
gemengde bossen, naaldbossen, polders, heidegebieden, voedselrijke en voedselarme 
graslanden, moerassen, oude groeves, ruderale biotopen, parken, tuinen en dit zowel in het 
laagland als in meer heuvelachtige streken. In akkerland en dan vooral op de intensief bewerkte 
cultuurgronden is de soort weinig talrijk of afwezig of beperkt het voorkomen zich tot enkele 
schaarse, meer gunstige locaties. Intensief bebouwd akkerland biedt aan op het land 
foeragerende salamanders immers maar weinig schuilmogelijkheden zoals houtkanten, hagen, 
bosjes, ruigtevegetaties en oude bouwsels. 
 
De uitgekozen paarplaatsen zijn vrij divers: weidepoelen, vlasrootputten, vijvers, sloten en 
greppels, groeveplassen, wallen, kunstmatige tuinvijvers en zelfs veedrinkbakken worden 
gebruikt. Zonbeschenen poellocaties in een (half)open, kleinschalig weidelandschap lijken het 
best te scoren. Sterk beschaduwde waterpartijen zoals bospoelen en karrensporen in bossen 
worden minder vaak bezet. De soort wordt wel in bospoelen gevonden maar meestal gaat het 
dan om lage aantallen. De Kleine watersalamander heeft ook een nood aan een rijke 
watervegetatie. Een te lage zuurgraad van het water mijdt hij wel. 
 
 


