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En djupdykning hos den större vattensalamandern (Triturus cristatus) 
Frida Bertelin 

Runt om i världen sker en kontinuerlig förlust av amfibiearter. Amfibier är känsliga mot 

förändringar i miljön då de kräver bra levnadsmiljöer både på land och i vatten. Vatten krävs 

för reproduktion, resten av året tillbringar de på land.  De främsta hoten mot amfibier 

innefattar förstörda habitat, intensifierat jordbruk, invasiva arter, sjukdomar och föroreningar.  

Större vattensalamander (Triturus cristatus) är en 10-13cm lång semiakvatisk salamander som 

känns igen på den orangeröda färgen på magen och hanens höga kam på ryggen under 

parningstid. I Finland hittas arten i de östra delarna av fastlandet och på Åland, vilket 

motsvarar dess nordliga utbredningsgräns. De övervintrar i skogen och söker sig mot vatten, 

till exempel dammar eller hällkar, för att reproducera sig under försommaren. Honan lägger 

ägg på blad och vissa av äggen viks omsorgsfullt in i bladet. Efter 20 dagar kläcks äggen. 

Larverna stannar i dammen resten av sommaren för att växa och genomgå metamorfos till 

vuxna individer. I slutet av sommaren andas de med lungor istället för med gälar och har 

tillräckligt tjock hud för att överleva på land. En faktor som begränsar framgången hos den 

större vattensalamandern är att den bär på en gen som gör att 50 % av äggen dör innan de 

kläcks.  

Miljön förändras hela tiden, idag i snabbare takt på grund av människans påverkan. Syftet 

med min studie var att förbättra kunskapen om den större vattensalamanderns krav på sin 

livsmiljö och vilka faktorer som avgör om en damm är lämplig för reproduktion eller inte. 

Detta gjordes för att kunna vidta åtgärder som förbättrar artens livsmiljö på Åland.  

I första delen av studien undersöktes äggöverlevnad. Burar placerades i en damm med 

förekomst av större vattensalamander. Honor fångades in och placerades i burarna där gröna 

tygremsor fungerade som substrat för äggläggning. Tygremsor med nylagda ägg avlägsnades 

från buren och placerades i en ställning ute i dammen. Äggen räknades varje dag och antalet 

dagar de överlevde noterades. I den andra delen av studien inventerades salamander- habitat.  

Jag besökte 32 dammar, och 20 olika parametrar noterades vid varje damm.  

Äggläggningsstudien gick sämre än förväntat då juni månad var väldigt kall och få ägg lades. 

En tydlig trend att dödligheten bland äggen var högst de två första dagarna efter äggläggning 

noterades. Ägg som var vikta i tyget överlevde i högre utsträckning än de som inte var vikta. 

Habitatundersökningen visade att dammar med större vattensalamander var mindre, hade 

högre andel flytande vegetation och högre näringshalter än dammar utan arten. Dessa dammar 

var belägna nära betesmarker och längre ifrån vägar och skog. Observationer av mindre 

vattensalamander (Lissotriton vulgaris) noterades också och jämfördes med större 

vattensalamander. Skillnader mellan arterna var att större vattensalamander fanns i dammar 

med högre näringshalter belägna i betesmarker, medan den mindre vattensalamander 

observerades i dammar i skogsområden.   

Studien har visat att större vattensalamander har god kapacitet att leva i miljöer påverkade av 

människan. Flera dammar i närheten av varandra ökar artens chanser att hitta föda och plats 

för reproduktion. Det är viktigt att arbetet med att skapa nya dammar och återskapa igenvuxna 

dammar fortsätter för att säkerställa artens fortlevnad på Åland. 


