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AMFIBIEËNEIEREN
EN -LARVEN

AMFIBIEËNEIEREN

44

De meeste salamanders, kikkers en padden
leggen eieren in water, omgeven door een
bol- of strengvormig geleiomhulsel. De eieren
worden afzonderlijk afgezet in snoeren of
klompen. Uitzonderingen zijn de vuur- en
alpenlandsalamanders Salamandra spp. en
karpathos- en Lycische landsalamanders
Lyciasalamandra spp., die geen eieren leggen
maar rechtstreeks larven in het water afzetten
of volledig ontwikkelde juvenielen baren.
Mannelijke vroedmeesterpadden Alytes spp.
dragen eisnoeren rondom hun achterpoten
met zich mee en brengen ze in het water als
de larven klaar zijn om uit te komen. De eieren
van deze soorten zijn dan ook niet opgenomen in de determinatiesleutel.
Amfibieën zetten hun eieren af op heel verscheiden manieren. Beekbewonende soorten
‘kleven’ hun eieren vaak aan de onderkant
van stenen of hout onder water, opdat ze niet
weggespoeld worden.
De meeste watersalamanders plooien ter
bescherming met hun achterpoten bladeren
van planten of dood plantenmateriaal onder
water rondom elk afzonderlijk eitje. De grote

drijvende eipakketten van kikkers kunnen heel
opvallend zijn en meerdere vierkante meters
van het wateroppervlak bestrijken.
De afzetperiode verschilt naargelang het
gebied en de hoogte. Terwijl de meeste
Noord-Europese soorten zich in de lente of
vroege zomer voortplanten, zetten veel mediterrane hun eieren al in de winter af, wanneer
waterpartijen ruimer beschikbaar zijn. Bergpopulaties van zowel kikkers als salamanders
zetten hun eieren vaak enkel in de zomer af.
Bij het determineren van eieren let je op
vindplaats, kleur, vorm van het geleiomhulsel
en of ze afzonderlijk of in klompen of snoeren
zijn afgezet. De eikleur kan echter wijzigen
tijdens de ontwikkeling, bijvoorbeeld van
licht naar donker. Eieren van nauwverwante
soorten lijken vaak erg op elkaar. Bovendien
kan het aantal eieren verschillen tussen populaties van dezelfde soort, bijvoorbeeld tussen
die in laagland of in berggebieden leven. Bij
verwarring gebruik je het beste de determinatiesleutel in combinatie met de verspreidingsgegevens in de soortbeschrijvingen.

Determinatiesleutel voor amfibieëneieren
1 a
b

In het gebied van dit boek, alleen Europees deel van NW-Rusland. Siberische landsalamander Salamandrella
keyserlingii (p. 46)
Meerdere eieren in een groot geleiachtig omhulsel (‘eizak’)
Eieren afzonderlijk of in kleine klompen op het land of in het
water.

c Eieren in grote klompen, snoeren of strengen in het water.
ZO-Frankrijk, NW- en C-Italië, Sardinië. 5–15 afzonderlijke eieren
op het land. Diameter 5–6,5 mm. Eerst wit, later zwart. Meestal
2 a
in diepe spleten of onder steenhopen, vaak bewaakt door
moederdier.
Iberisch Schiereiland, Tyrreens gebied, Sicilië, Malta. Enkele laag
van grote aquatische eieren. 1–1,5 mm in een geleiomhulsel
b
van 3–4 mm. Bovenaan donker, onderaan bleek. Op bodem van
waterpartij.
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grottensalamanders Speleomantes spp. (p. 46)

schijftongkikkers Discoglossus spp. (p. 46)

11-09-17 13:10

c

Eieren in het water. Egaal bleek of bruin bovenaan en bleek
onderaan. 3–2 mm, in een omhulsel van 4–4,5 mm. Afzonderlijke
3
eieren vastgehecht aan onderwater vegetatie en dergelijke, vaak
in dichtgevouwen blad.

Bleke of lichtgele eieren. 2–5 mm, in een omhulsel van 3–12
d mm. Afzonderlijk afgezet maar vaak tot 20 bij elkaar. In grotten,
bronnen of beken. Meestal onder stenen onder water.

4

Eieren bovenaan donker en onderaan bleek. 1,5–2 mm, in een
e omhulsel van 3–8 mm. In klompen van 10–30 eieren, soms tot
100. Meestal vastgehecht aan takken of planten onder water.

5

3 a Eieren egaal gelig of groenachtig wit. 1,8–2 mm.
b Eieren tweekleurig. 1,3–1,8 mm.

grote watersalamanders Triturus spp. (p. 46)
kleine watersalamanders Lissotriton spp. of
alpenwatersalamander Ichthyosaura alpestris
(p. 46)

Alleen onderwater in grotten van NO-Italië tot Montenegro.
Grote, zelden gevonden eieren.

olm Proteus anguinus (p. 46)

b

Alleen langs Italiaanse Apennijnenas. In kleine, beschaduwde
beken of bronnen.

brilsalamanders Salamandrina spp. (p. 46)

c

NW-Iberisch Schiereiland. Soms op het land op vochtige grotwanden.

goudstreepsalamander Chioglossa lusitanica
(p. 46)

4 a

d Pyreneeën en Montsenymassief.

pyreneeënbeeksalamander Calotriton asper of
montsenybeeksalamander Calotriton arnoldi
(p. 46)

e Corsica en Sardinië.

Corsicaanse beeksalamander Euproctus montanus of Sardijnse beeksalamander Euproctus
platycephalus

5 a

Eieren 1,5–2 mm, in ruim omhulsel van 5–8 mm. Klomp van tot
20 eieren. Iberisch Schiereiland. Meestal in stilstaand water.

ribbensalamander Pleurodeles waltl (p. 46)

b

Eieren 1,5–2 mm, in ruim omhulsel van 5–8 mm. Klomp van tot
30 eieren. Niet op Iberisch Schiereiland.

vuurbuikpadden Bombina spp. (p. 46)

c

Eieren 1,5–2 mm, in omhulsel van 3–4 mm. Klomp van 60–100
eieren. Worden bleker tijdens ontwikkeling.

boomkikkers Hyla spp. (p. 46)

6 a

Bruine tot zwarte eieren van 1,5 mm in 3–4 mm brede snoeren
tot 20 cm lang, maar vaak veel korter. Spiraalvormig vastgehecht
aan plantendelen onder water. Alleen Frankrijk, NW-Italië en
Iberisch Schiereiland.

groengestipte kikkers Pelodytes spp. (p. 46)
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Grijze tot bruine eieren van 1,5 mm in snoeren van 1,3–2 cm
b breed en met een lengte tot 10 meter. Onderkant van versgelegde knoflookpadden Pelobates spp. (p. 47)
eieren met lichte vlek. Alleen in stilstaand water.
c Donker gekleurde eieren van 1–2 mm in lange, dunne snoeren.

7

Eieren 1,2–4 mm in een omhulsel tot 12 mm. In grote klompen
d
van meer dan 100 eieren.

8

7 a

Zwarte eieren van 1,5 mm in 5–8 mm brede snoeren, deels door
planten geweven.

gewone pad Bufo bufo of westelijke gewone
pad Bufo spinosus (p. 47)

b

Bruine tot zwarte eieren van 1,5 mm in 4–6 mm brede snoeren.
Vaak op de bodem van tijdelijk, schaars begroeide plassen.

rugstreeppad Epidalea calamita of groene
padden Bufotes spp. (p. 47)

Eieren in een grote laag van tot 1 m² grootte, drijvend op het
wateroppervlak. Onderzijde van eieren lichter gekleurd.

Amerikaanse stierkikker Lithobates catesbeianus

8 a

Eieren bleek en met blekere onderzijde. Klompen meestal vastgeb hecht aan vegetatie onder water. Worden vrij laat afgezet
groene kikkers Pelophylax spp. (p. 47)
in vergelijking met andere soorten.
Eieren donkerbruin tot zwart. Grote klompen die vrij ronddrijven
c of kleinere klompen vastgehecht aan stenen of planten onder
water.
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Afrikaanse klauwkikker

vroedmeesterpadden
Alytes spp.

schijftongkikkers
Discoglossus spp.

53

vuurbuikpadden
Bombina spp.

boomkikkers
Hyla spp.

knoflookpadden
Pelobates spp.

echte padden
Bufonidae

groengestipte kikkers
Pelodytes spp.

bruine kikkers
Rana spp.

groene kikkers
Pelophylax spp.

Amerikaanse stierkikker

Fig. 4. Kikker- en paddenlarven.
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Echte salamanders (Salamandridae)

Italiaanse watersalamander | Lissotriton italicus (Peracca, 1898)

88

BESCHRIJVING
TL: 8 cm, meestal kleiner. Kleine watersalamandersoort. Doorsnede van lichaam
vierkantig. Een enkele centrale groef op bovenzijde van kop. Dorsolaterale lijsten vooral
bij mannetjes opvallend. Soms met opvallende
donkerrode of bruine rugstreep. Smalle, puntige staart. Rug witachtig, geel, bruin of grijs
bij mannetjes. Mannetjes vaak met zwarte
vlekken over lichaam, poten en staart. Rug
van vrouwtjes grijs of bruin met onopvallende
donkere markeringen. Lagere flanken bleker.
Bleke streep zijkant van kop, van mondhoek
naar oog, en donkerdere snuit onderscheiden
deze soort van kleine watersalamander Lisso
triton vulgaris. Buik geel of oranje met kleine
zwarte vlekken. Keel iets donkerder dan buik.
Buikkleur loopt door tot op onderzijde van
staart. Mannetjes in paarkleed met gezwollen
cloaca, beide geslachten met dunne staartzomen; vrouwtjes ook met oranje staartzomen.
Staart eindigt vaak in kort filament, vooral bij
mannetjes.

BIOLOGIE
Kan in laagland jaarrond actief zijn en in
het water vertoeven, maar overwintert op
grotere hoogte en houdt zomerrust in droge
gebieden.
Buiten voortplantingsperiode te vinden op het
land onder allerlei objecten. Voortplanting kan
al in januari starten, maar op grotere hoogte
meestal rond april. Baltsend mannetje richt
staart op of wuift feromonen naar het vrouwtje door kronkelen met staartuiteinde en zet
een spermatofoor af die door het vrouwtje
wordt opgenomen. Vrouwtjes zetten tot 500
afzonderlijke eieren af op waterplanten of in
opgevouwen grashalmen. Juvenielen verlaten
het water in de zomer. Op grotere hoogte
kunnen larven overwinteren in het water.
Voedt zich met allerlei geleedpotigen, slakken
en wormen.

VERSPREIDING
Vervangt kleine watersalamander in Z- en
groot deel van C-Italië. Noordwaarts tot Z-Lazio en C-Marche. Niet op Sicilië.
VARIATIE
Twee afzonderlijke genetische lijnen bestaan,
maar morfologische verschillen zijn onbekend.
HABITAT
Tijdens voortplantingsperiode in allerlei
waterpartijen zoals poelen, traagstromende
beken, veedrinkbakken en tijdelijke poelen.
Van zeeniveau tot 600 m, meer uitzonderlijk
tot 2000 m.
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Italiaanse watersalamander

dorsolaterale
lijsten

smalle staartzomen
vaak met
klein filament
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zijkant van kop
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zijkant van kop
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keel iets donkerder
dan buik

onderaanzicht
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kleine vlekken
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