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Gewone pad BUFO BUFO

Grootte mannetje: 4 - 7 cm
vrouwtje: tot 15 cm
larve: 2 - 3,5 cm

Huid opvallend wrattig

Oorklieren uitpuilend 

Rug variërend van beige over
licht- en grijsbruin tot diep
bruinrood, met donker
vlekkenpatroon

Buik witachtig tot grijs

Larve zwart, stompe staart

Ogen goud- tot koperkleurig
horizontale pupil

Momenteel niet bedreigd, algemeen
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B E S C H R I J V I N G

Bruine kikker RANA TEMPORARIA

Grootte tot 10 cm
larve: tot 4,5 cm

Kleur zeer uiteenlopend, wel een
karakteristieke donkerbruine
vlek vanaf het neusgat,
achter de ogen, over de
trommelvliezen tot aan de
basis van de voorpoten

Larve bruin met goudkleurige
stippen, stomp eindigende
staart

Trommelvlies vaak zichtbaar

Momenteel niet bedreigd, algemeen

Groene kikker (3 soorten)

Grootte afhankelijk van de soort
van 7,7 tot 15 cm
larve: 5 - 8 cm

Rug afhankelijk van de soort van
grasgroen tot olijfgroen met
al dan niet duidelijke donke-
re vlekken

Larve bruin-groen, uitpuilende
ogen, staartzoom eindigt op
scherpe punt

Kwaakblazen bij het mannetje

Momenteel niet bedreigd in Vlaanderen,
lokaal algemeen

Kamsalamander TRITURUS CRISTATUS

Grootte mannetje: 10 - 14 cm
vrouwtje: 11 - 17 cm
larve: 6 - 8,5 cm

Huid relatief ruw tot wrattig

Rug donkerbruin met zwarte
vlekken

Buik geel tot oranje met zwarte
vlekken

Keel gescheiden van de buik
door een dwarse huidplooi
donker met witte en grijze
spikkels

Larve lange tenen, draadstaart

Volwassen mannetje in de voortplantings-
periode hoge, erg getande rugkam,

duidelijk gescheiden van de
staartkam. Aan weerszijden
van de staart een witte tot
blauwe band

Zeldzaam in Vlaanderen, maar nog vrij
algemeen in de Heuvelstreek

Kleine watersalamander TRITURUS VULGARIS

Grootte 6 - 11 cm
larve: 3 - 5 cm

Rug geelbruin met zwarte vlekken

Buik vuilwit met brede, geeloranje
lengtestreep en ronde bruine
vlekken

Keel meestal gevlekt, indien
weinig of niet gevlekt:
geel-beige kleur

Kop gewoonlijk 3 - 5 groeven

Larve lichtbruin, staart versmalt
geleidelijk in een punt, niet
te onderscheiden van de
larven van de vinpoot-
salamander

Volwassen mannetje in de voortplantings-
periode grote ononderbroken rug-

en staartkam

Momenteel niet bedreigd, algemeen

Vinpootsalamander TRITURUS HELVETICUS

Grootte mannetje: 5 - 8 cm
vrouwtje: 6,5 - 9 cm
larve: 3 - 5 cm

Rug geelbruin met donkere
vlekken

Buik rozig met een smalle gele
lengtestreep en kleine
vlekken op de zijden

Keel meestal ongevlekt en rozig

Larve lichtbruin, staart versmalt
geleidelijk in een punt. Niet
te onderscheiden van de
larven van de kleine water-
salamander

Volwassen mannetje in de voortplantings-
periode lage rug- en iets hogere

staartkam. Staartpunt ver-
smalt plots en eindigt met
een draadvormig uiteinde.
Vliezen tussen de achter-
tenen sterk ontwikkeld

Zeldzaam in Vlaanderen. Enkel in het
Poperingse en lokaal in Frans-Vlaanderen.

Alpenwatersalamander TRITURUS ALPESTRIS

Grootte mannetje: 7 - 10 cm
vrouwtje: 8 - 12 cm
larve: 4 - 6 cm

Buik ongevlekt oranje, soms
donkere vlekjes op de keel

Rug blauwachtig met zwarte
mannetje vlekken

Rug
vrouwtje bruin-groen gemarmerd

Larve donkerbruin met donkere
vlekjes: hoge staart eindigt in
een stompe punt, oranje
rugstreep

Volwassen mannetje in de voortplantings-
periode lage geelachtige kam met

zwarte strepen

Momenteel niet bedreigd, algemeen
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Is er achter het oog
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Is de keel
grof gevlekt?
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Is de buik geel-oran-
je met zwarte vlekken?
En de keel donker met

fijne witte stipjes?
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Is de buik fel oranje
zonder vlekken?
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Is de kam diep inge-
sneden ter hoogte van

de staartbasis?
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Alpenwater-
salamander
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Heeft de salamander
een hoge kam?
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Heeft hij duidelijke
brede vliezen

tussen de tenen?
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Heeft de salamander
een kam?
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Heeft de larve
een spitse staart?

N
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Heeft de larve een
draadvormig staart-

aanhangsel?
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Heeft het dier
uitwendige kieuwen?
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Is de larve egaal
bruin gekleurd en heeft
ze geen vlekken op het

lichaam?
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Is de larve zwart en
heeft ze een duidelijk

afgeronde staart?

JA

Is de kop duidelijk
afgescheiden van de
rest van het lichaam

('dik-kop')?

JA

Heeft het dier
een staart?
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Kleine water-
salamander
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Amfibieën
in de West- en

Frans-Vlaamse Heuvelstreek

N A A M Z O E K K A A R T

Met deze zoekkaart kan je de namen terugvin-

den van de amfibieën die voorkomen in de

West- en Frans-Vlaamse Heuvelstreek.

De beschreven kenmerken voor de salamanders

zijn typisch tijdens de voortplantingsperiode

(voorjaar).

Begin bij START, beantwoord de vragen met ja

of nee en volg de overeenkomstige pijl tot aan

de volgende vraag. Het gevonden antwoord

kan je controleren aan de hand van de tekenin-

gen van de verschillende soorten. Ook de

beschrijving kan gebruikt worden om te chec-

ken of het gevonden resultaat correct is.

Deze kaart werd gerealiseerd
door Dirk Barbez en Arnold Halsberghe 
in opdracht van de 
Provincie West-Vlaanderen
dienst natuur- en milieueducatie

tekeningen: Martine Le Comte
druk: grafische dienst, provincie West-Vlaanderen

bronnen:
* Ignace Schops, Amfibieën en reptielen in Limburg. Likona Limburg (1999)
* E.N. Arnold, J.A. Burton, D.W. Ovenden, Elseviers Reptielen- en amfibieëngids, Elsevier - Amsterdam/Brussel (1978)
* Hans Hvass, Reptielen en amfibieën in West-Europa – Moussault (1973)

AANDACHT: alle amfibieën zijn wettelijk beschermd sedert 1980! Dit betekent
dat het ten allen tijde verboden is:

• ze te bejagen, te vangen om ze in gevangenschap te houden of te doden,
ongeacht hun ontwikkelingsstadium

∑• hun woon- of schuilplaatsen te beschadigen of te verstoren

• ze, levend of dood, onder welke vorm ook te vervoeren, te verhandelen,
kosteloos of tegen betaling af te staan.
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