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Houden en kweken van de Italiaanse 
Kamsalamander (Triturus carnifex) 

INLEIDING 
AI enkele jaren houd en kweek ik 
Italiaanse Kamsalamanders, Triturus 
cam.ifex. Deze soort - ook wei Alpen
kamsalamanders genoemd - komt voor 
in heel westelijk ltalii:!, delen van Zuid
Zwitserland, Istrie, Slovenie en Oosten
rijk (NbLLERT & NbLLERT, 1992). Ook 
zijn er uitgezette populaties buiten het 
oorspronkelijke verspreidingsgebied 
die het opvallend goed doen. Zo bevindt 
er zich een gezonde populatie op Sao 
Miguel (Azoren) alwaar de dieren uit
gezet zijn in het begin van deze eeuw 
(MALKMUS, 1995). Ook in de omgeving 
van Geneve zijn dieren uitgezet en ver
dringen daar zelfs de Kamsalamander, 
Triturus crista/us tot in Frankrijk (K. 
Grossenbacher, pers. med. ). 

BESCHRIJVING 
De Italiaanse Kamsalamander lijkt veel 
op de inheemse Grote Salamander 
ofwel Kamsalamander, Triturus crista
Ius. Yroeger werd de ltaliaanse 
Kamsalamander oak als ondersoort 
beschouwd van T. crista/us. Er zijn ech
ter wei duidelijke uiterlijke verschillen. 
Hier volgen de belangrijkste: de 
Italiaanse Kamsalamander is vaak licht
bruin met een grijze zweem, heeft 
meestal geen wi tte puntjes op de flan
ken en de zwarte vlekken op het 
lichaam zijn grater en duidelij ker zicht
baar dan bij onze inheemse Kam
salamander. De kam van de mannetjes 
is in de voortplantingstijd niet zo hoog 
en vaak minder getand dan van T. cris
tatus. De buikkleur is geel-oranje tot 

Yoortplantingswater van de ltaliaanse Kamsa lamander (Tritums camifex) in de buitcnwijken van 
Rome. Foto: S. Bogaerts 
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rood van kleur met relatief grate zwarte 
vlekken die af en toe samensmelten. De 
jonge dieren en volwassen vrouwtjes 
hebben bijna altijd een gele streep over 
de rug. 

HUISVESTING 
De bak waarin ik mijn dieren houd is 
feitelijk een eenvoudig aquarium. Als 
landgedeelte is aileen een stukje kurk
sehors of een boven het water uitsteken
de steen aanwezig. Voor een kweek
groep van een mannetje en twee vrouw
tjes is een aquarium van 50x40x40 em 
(lxbxh) ruim voldoende. Dit aquarium 
is gevuld met ongeveer 25 em water. 
Onder water zijn rijkelijk verstopmoge
lijkheden gemaakt door middel van ste
nen en stukken wortelhout. Verder 
wordt het water belueht met een belueh
tingssteentje dat is aangesloten op een 
eentraal systeem in mijn terrariumka
mer. Verder zijn er waterplanten aanwe
zig, zoals Bronmos, Waterpest en der
gelijke. 

LEEFWIJZE 
In de natuur gaat deze salamander in het 
vroege voorjaar naar het water voor de 
voortplanting. Daar verblijft hij tot in 
de zomer, waarna hij de rest van het jaar 
op het land leeft onder stenen, rottend 
hout e.d. In de herfst gaan ze in winter
slaap, maar het zou best kunnen zijn dat 
T. carnifex in het zuiden van ltalit:! geen 
winterslaap houdt maar een zomerrust, 
zoals dat ook bekend is van zuidelijke 
populaties van de Marmersalamander 
Triturus marmoratus (zie BOGAERTS, 
1995). Voor het kweken met T. carnifex 
is een landperiode eehter niet noodza
kelijk. 

VOEDSEL 
Als voedsel geef ik mijn dieren voorna
melijk regenwormen, rode muggenlar
ven en watervlooien. Daarvan vormen 
de muggenlarven het grootste deel. Bij 

sehaarste geef ik ook wei tubifex, en af 
en toe vliegenmaden. De regenwormen 
versnijd ik eerst tot hapklare stukjes van 
ongeveer 2-3 em grootte. Als ik stukjes 
regenworm voer, dan doe ik dat met de 
pineet en zorg er zo voor dat elk dier 
voldoende te eten krijgt. Ze leren snel 
van een pineet te eten. Ik probeer zo 
gevarieerd mogelijk te voeren. Ik voer 
gemiddeld zo' n drie keer in de week. 

HETKWEKEN 
Als men met deze soort wil kweken dan 
is een koude overwintering belangrijk. 
Dit kan men op twee manieren doen. 
De eerste manier is de dieren in een 
aquarium of terrarium op een onver
warmde kamer in huis plaatsen, alwaar 
het vorstvrij blijft en de temperatuur 3 
tot hooguit 7°C bedraagt. Met de 
moderne isolatie in huizen is zo'n 
plaats vaak moeilijk te vinden en een 
andere manier is dan ook om de dieren 
in de koelkast te Iaten overwinteren. In 
de doelgroep Salamanders wordt dit 
vaak toegepast, ook voor andere soar
ten. De dieren worden in kleine bakjes 
gedaan die gevuld zijn met een klein 
beetje water (2 a 3 em) of met voehtig 
mos. Vervolgens worden deze na een 
afkoelingsperiode in de koelkast gezet. 
Deze koelkastperiode moet ongeveer 
10 tot 12 weken duren. Als ze dan weer 
uit de overwintering worden gehaald 
moet men ze eerst langzaam opwarmen. 
Dit gebeurt door de bakjes eerst onge
veer een week bij I 0°C te zetten en ver
volgens de dieren in de aquaria te plaat
sen (temperatuur van het water rond 
l5°C). Aan te raden is om de mannetjes 
en vrouwtjes geseheiden te Iaten over
winteren. 
Vervolgens kan per aquarium een man
netje met een of meer vrouwtjes wor
den geplaatst. Meerdere mannetjes bij 
elkaar in een aquarium geeft soms 
agressief gedrag waarbij de dieren 
elkaar bijten. Ze zijn overigens nauwe-
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Vrouwtjc 7i·itu m .l· cam ({e.r in landfasc met de karak tcristickc gclc rugstrccp. Foto: S. Bogac.:rts 
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lijks terri toriumvormend. aileen in de 
voon plantingstijd kan dit wei eens 
voorkomen. 

OPKWEEK 
Na de winterperiode wordt er al snel 
gebaltsl en kon daarna beginnen de 
vrouwtjes met het afzeuen van eitjes. 
Dit gebeun op de voor Tritums-soonen 

typische wij zc: cen voor ccn worden de 
citjes tussen de bladeren van waterplan
ten afgezet. De eitjes haal ik met water
plant en al uit de bak en brcng deze 
onder in klc ine aquaria van 15x 15x 15 
em met een waterstand van I 0 em en 
een kale bodcm. In dezc bakjes doe ik 
cen stukje turf. zodat het water iets aan
gezuurd wordt en er rn indcr eitjes ver-
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Mannctjc 7i·iwm.,· camif('x in voortplan tingsklccd. 
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schimmelen. Hct uitkomcn van de 
eicrcn duurt bij cen watcrtcmperatuur 
van I 5°C ongcvccr 25 dagen en bij 
hogcrc tcmpcraturen ongcvcer 15-20 
dagen. Direct na het uitkomcn van de 
citjcs haal ik de larven ui t dczc bakjcs 
en doc ze in opkweekbakjes van ongc
vccr hctzel fdc formaat met ccn water
stand van 8 em. In deze bakj cs doe ik op 
de bodem ccn klein bectjc aquarium
grind vermcngd met vij vcrgranulaat. 
Dit laatste wordt tocgevocgd omdat dit 
cen goede basis geeft voor ecn biolo
gisch evenwicht in het water. Per bakjc 
doc ik nooi t mccr dan ticn larven van 
dczel fdc groolle. I ndien cr dieren lang
zamer groeien. haal ik ze eruit en zet ze 
bij diercn van ge lijke groolle. 
lk vocr ongeveer cl rie tot vier kccr in de 
week. In het begin voer ik ze met sloot
waterinfuus. Later al s de larvcn wat 
grotcr zijn . vocr ik met watervlooien en 
kleingesnedcn tubifcx. Nog later 
komcn daar ook nog rode muggcnlar
vcn bij . De j ongcn metamorfosercn bij 
een Iengle van ongeveer vijf tt zcs em. 
Na de metamorfose houd ik de j ongcn 
cerst in dezelfdc bakj es met cen klein 

Foto: T. Wodtjc~ 

slllkje kurkschors waar zc op kunncn 
kruipen als zc uit het water willen. Di t 
doen zc meestal maar heel kort. zodat ik 
zc vcrder helemaal hetzcl fdc houd als 
de oudcrs: vollcdig aquatiel. A Is de dic
ren vrocg in hel vootjaar mctamor fosc
rcn kunnen ze zich bij goccle voeding al 
hct volgende vo01jaar voortplantcn. 
maar meestal duurt het twce j aar. 

TOT SLOT 
Trilltnts camif"e.r is een erg gcmakkcl ijk 
te houden salamandersoort. die als men 
clcze gocd verzorgt elk j aar voor j ongcn 
zal zorgen. Het bclangrijkstc dat ervoor 
nodig is. is goede voeding en cen win 
tcrrust. Van belang is dat sinds augustus 
1995 deze salamandcrsoort in 

cdcrland beschermcl is door de wet 
BUDEP. Dit bctckent dat ai leen nagc
kwcektc exemplaren mogen worden 
afgcstaan a an andere scri cuzc I ictllcb
bcrs. In de doc lgroep Salamanders 
word! met dct.c soort regelmatig 
gckweekt en zn is het dus mogel ij k om 
ook andcren de kans te gcvcn om dczc 
mooic en boeiende salamanders tc hou
den. 
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KEEPING AND BREEDING OF TR/TURUS 
CARNIFEX 
Triturus carnifex differs in appearance from 
the endemic Triturus cristatus in that the for
mer often has a light-brown colour with a 
greyish tinge, usually without white speckles 
on the flanks, and larger and clearer black 
spots on the body. The comb of males during 
the breeding season of this species is shorter 
and has fewer serrations than that of the latter 
species. The belly is yellow-orange to red with 
relatively large black spots that sometimes 
merge together. Young animals and adult 
females almost always have a yellow stripe 
along the back. 
I keep the salamanders in a simple aquarium 
furnished with, water plants, fossilized wood 
from peat bogs, and stone. A small land area 
made of cork bark or stone is also available. A 
breeding group of one male and two females is 
housed in a 50x40x40 em aquarium. 
Earthworms, red mosquito larvae and water 
tleas are given as food three times a week. It is 
not necessary to keep the salamanders on land 
for a period to stimulate breeding but it is 
necessary to lower the water temperature to 3-
70C for a period of I 0-12 weeks. The water 
temperature should than be gradually 
increased to I O-I5°C. The eggs, laid following 
courtship, are placed in small aquaria. A piece 
of peat is added to make the water slightly aci-

Ultraviolet Iicht 

die so that fewer eggs mould. The eggs hatch 
after around 25 days at a water temperature of 
I5°C, and after 15 to 20 days when the water 
temperature is higher. The larvae are reared in 
groups of I 0 similarly-sized animals. They are 
initially fed a ditch-water inoculate three to 
four times a week, and thereafter are fed water 
fleas, red mosquito larvae and finely sliced 
tubifex. The young metamorphose when they 
reach a length of around 5 to 6 em. I add a 
small piece of cork bark to their aquarium and 
further care for the young salamanders in the 
same aquarium in a manner similar to that of 
the adults. Early metamorphosed animals may 
breed the following year. but most breed at 
two years of age. This species has been pro
tected by Dutch law since 1995, thus only cap
tive bred animals can be given to other serious 
hobbyists. 
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Ultraviolet (UV) Iicht wordt door terrariumhouders belangrijk gevonden; zie enke
le publicaties hierover in Lacerta. Sinds enige tijd brengt Zoo Med Laboratories 
twee typen UV-buizen ook op de Nederlandse markt. Reptisun 5.0 is bestemd voor 
reptielen met veel behoefte aan UV-Iicht (met een variant voor leguanen), Reptisun 
2.0 is voor slangen, amfibieen e.d., kortom dieren met een geringere behoefte aan 
UV. Beide buizen passen in standaard TL-armaturen en geven behalve het voor de 
kalkopname zo gewenste UV-B ook een zeer behoorlijke hoeveelheid gewoon Iicht. 
Mijn ervaringen zijn gunstig (maar ja, hoe meetbaar zijn deze resultaten?). Ik heb 
acht terraria voorzien van deze buizen en de dieren doen het goed. Met Tiliqua 
gigas (de Indonesische Blauwtongskink) kweek ik nu voor het tweede jaar en met 
Anolis equestris (Ridderanolis) voor het eerst. Opvallend is dat de jonge hagedis
sen op de buis kunnen zitten of daar vlak onder (afstand I em of minder) zonder 
problemen, zoals oogbeschadigingen. Ik heb daarom een tijd gedacht dat het alle
maal nep was. Het enige nadeel is dat de buis minder Iicht geeft dan een standaard 
TL (en dat je dus een andere buis of een gloeilamp moet bijplaatsen). 
De buizen zijn in Nederland te koop voor ongeveer 60 gulden. 
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