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Kenmerken  
Van de Bandsalamander, Triturus vittatus zijn drie ondersoorten beschreven namelijk: T. v. 
vittatus, T. v. cilisiensis en T. v. ophryticus. T. vittatus ophryticus kan een lengte bereiken van 
16 cm. De ondersoorten T. v. vittatus en T. v. cilisiensis blijven kleiner en worden gewoonlijk 
niet veel groter dan 10 cm. De bovenzijde is olijfgroen of lichtbruin tot donker grijsbruin met 
donkere stippen. Op de overgang van de flanken en de buik bevindt zich een donker omrande 
witte band, waaraan deze salamander hun naam te danken hebben. Deze band loopt van 
achter het oog tot aan de staartbasis. Bij de ondersoort T. v. cilisiensis zijn de donkere strepen 
langs de band grotendeels opgelost. De buik is geel tot oranje en is al naar gelang de 
vindplaats, egaal of met donkere vlekjes bezet. Op het land verblijvende exemplaren hebben 
een korrelig en droog uitziende huid. Bij in het water verblijvende exemplaren is deze glad. 
Mannetjes worden groter dan vrouwtjes en onderscheiden zich in de paartijd van vrouwtjes 
door een opgezwollen cloaca , een metaalachtige glans over het lichaam en een hoge kam op 
de kop, rug en staart, die op de staartbasis een inkeping heeft. Op de kam bevinden zich 
donkere verticalen strepen, die in een punt uitlopen.  Op de zijkanten van de staart bevindt 
zich een witte band met donkere vlekken. De onderzijde van de staart is blauw. Vrouwtjes zijn 
te herkennen aan een bruinoranje groef op hun rug. De juvenielen hebben achter de ogen een 
lichtbruine of oranjeachtige vlek. Vooral de ondersoort T. v. ophryticus is een zeer fraaie 
salamander, waarvan de kam een hoogte kan bereiken van 45 mm. 
 

 

Bandsalamander, Triturus 
vittatus ophryticus in 
landfase (foto: Sergé 
Bogaerts). 

 
Verspreiding 
Het verspreidingsgebied van T. vittatus is verdeeld in een, niet aan elkaar grenzend, noordelijk 
en zuidelijk gebied. T. v. ophryticus komt voor in Noord-Turkije, ten zuiden en oosten van de 
Zwarte Zee tot in de uitlopers van de Kaukasus in de voormalige Sovjet Unie. T. v. vittatus 



komt voor in het zuidoosten van Turkije, in Syrië en in het noorden van Israël. T. v. cilisiensis 
is bekend uit het zuiden van Turkije, ten westen van Adana tot aan Mersin (BARAN & YILMAZ, 
1986; DEGANI & MENDELSSOHN, 1983; SCHMIDTLER & SCHMIDTLER, 1967). 
 

 
Mannetje van de Bandsalamander, Triturus vittatus ophryticus (foto:Tonnie Woeltjes). 
 
Biotoop en levenswijze   
De voortplanting vindt plaats in het water. T. vittatus heeft geen duidelijke voorkeur voor 
bepaalde type watertjes.  Ze worden in de bergen gevonden in heldere meertjes en 
stroompjes, waarin weinig vegetatie aanwezig is en in lagere gebieden in allerlei, soms dicht 
begroeide, stilstaande en langzaam stromende watertje.  T. vittatus komt ook voor in snel 
opwarmende ondiepe poeltjes en zelfs in met water volgelopen karrensporen. Op het land leeft 
T.vittatus onder hout, stenen en andere dekking en kan zich, vooral in de zomer, op droge 
plaatsen ophouden. 
Binnen het verspreidingsgebied zijn de klimatologische omstandigheden niet gelijk. In de 
(koude) bergen kunnen deze salamanders soms het hele jaar door in het water worden 
gevonden, terwijl ze in het laagland, als de temperatuur stijgt, het land opkruipen. In de 
bergen vindt de voortplanting plaats in de lente en in het zuidelijk deel van het 
verspreidingsgebied in de winter, als de poelen door regen worden gevuld. Mannetjes in 
paarstemming zijn territoriaal en onderling bijzonder agressief (RAXWORTHY, 1989). 
 

 
Triturus vittatus ophryticus vrouw bij eiafzet (foto: Ad Bouwman). 
 



Verzorgingsaspecten 
T. vittatus kan het hele jaar door in een goed geventileerd aquaterrarium worden gehouden, 
waarin een water-gedeelte aanwezig is met een waterstand van circa 15 cm. In het water 
moeten waterplanten aanwezig zijn. De vrouwtjes zetten de eieren af tussen de blaadjes die ze 
met hun achterpoten dubbelvouwen. Vrouwtjes die voor het eerst eitjes afzetten kunnen circa 
200 eitjes afzetten Op het land moeten zowel vochtige als kurkdroge schuilplaatsen aanwezig 
zijn.  Aan het voedsel worden geen speciale eisen gesteld, dit kan bestaan uit insecten en hun 
larven, kreeftachtigen, wormen e.d. Deze salamanders zijn niet makkelijk te houden. Uit het 
wild gehaalde dieren die via de handel zijn verkocht, blijken zich nauwelijks te kunnen 
aanpassen in gevangenschap en gaan meestal snel dood. Ook het opkweken van jongen levert 
vaak problemen op. De beste (kweek)resultaten worden, met name met T. v. ophryticus, 
behaald in een buitenterrarium. Het is aan te raden in de zomer, als de salamanders op het 
land verblijven, alle handelingen achterwege te laten waardoor de omgeving van de 
salamanders veranderd, zoals bijvoorbeeld het sproeien van planten. Het samen huisvesten 
met andere soorten salamanders is sterk af te raden, gezien de agressie van in paarstemming 
verkerende mannetjes.  
 
Summary   
Triturus vittatus has three subspecies of which T. v. ophryticus  is the largest growing up to 16 
cm. T. v. ophryicus is found in northern Turkey along the coastline of the Black Sea, into the 
Caucasus. T.v. vittatus is found in the south-east of Turkey, Syria and north Israel. T. v. 
cilisiensis is found in south Turkey west of Adana up to Mersin. Dorsal side is light or darker 
greyish brown with dark spots. A white lateral band marks the transition from back to belly 
which has given this species it’s name. Belly is yellow or orange sometimes with small black 
spots. Males develop a very beautiful crest on body and tail when they are in breeding 
condition. Males are aggressive towards each other when they are in breeding condition. 
Breeding takes place in the typical Triturus way. Depending on the subspecies breeding starts 
in springtime after a cold winter period (T. v. ophryticus) or in winter time after a warm 
summer period (other subspecies).  T. vittatus can be kept the whole year through in a well 
ventilated aqua-terrarium, with a large water compartment (15 cm deep) with enough water 
vegetation. The terrestrial part should have moist and dry hiding places. Food consists of 
crusteceans  (like Daphnia), insects, worms and other small critters. Best results with keeping 
and breeding were attained when the animals were kept outdoors. 
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