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Större vattensalamanderns vara eller icke vara på golfbanor 
 
Den större vattensalamandern med det latinska namnet Triturus cristatus genomgår på många 
håll i Europa en snabb tillbakagång. Den leker på våren i små dammar och honan lägger 
äggen ett och ett inlindade i vattenväxternas blad. När äggen kläcks lever salamanderlarven av 
smådjur i vattnet och blir sedan till en färdig liten salamander i augusti/september och lämnar 
då vattnet. För att den skall kunna föröka sig krävs att dammarna inte torkar ut på sommaren 
och att där inte finns fisk. Den är också beroende av lövskogsmiljöer där den letar efter 
småkryp som den kan äta men den övervintrar även här under stubbar och stenar. Tyvärr har 
vi mindre lövskog idag jämfört med hur det var förr och många dammar har dikats ut för att vi 
skall kunna odla marken. Det skapas också nya våtmarker idag, t.ex. på golfbanor men om 
dessa verkligen kan utgöra bra lekvatten och miljöer för den större vattensalamandern är 
dåligt undersökt.  
 
Därför utförde jag en inventering på Romeleåsens golfbana i Skåne med syfte att ta reda på 
hur många salamandrar där fanns och om de kunde föröka sig i dammarna. Salamandrarna 
upptäcktes nyligen och därför ville jag ta fram rekommendationer för bevarande av den större 
vattensalamandern i området. Av golfbanans sju dammar hittade jag den större 
vattensalamandern i fem. I de dammar där de saknades fanns istället ett tätt bestånd av kräfta 
och avsaknad av vattenväxter. Det är känt att kräftor äter vattenväxter, vilket salamandrarna 
behöver för att kunna lägga sina ägg. 
 
Totalt fångades närmare hundra olika individer av den större vattensalamandern med hjälp av 
flaskfälla som placerats i dammen där salamandrarna simmar in men inte ut. Dessa 
identifierades med digitalt foto av buken där teckningen är unik för varje individ. Av de 
närmare hundra individerna var cirka tre fjärdedelar hanar. En inventering av larver med hjälp 
av håvning i vattenvegetation utfördes också i syfte att ta reda på om det skett någon 
förökning inom området. I endast en av dammarna fångade jag salamanderlarver. Eftersom 
det inte fanns så många salamandrar på golfbanan samt att det inte finns andra lekvatten i 
närheten är det viktigt att det skapas fler vatten där den större vattensalamandern kan föröka 
sig. 
 
Golfbanor kan mycket väl vara ett bra område för att bevara arten men det gäller att vara 
uppmärksam. Inplantering av fisk och kräftor bör undvikas liksom att dammarnas kvalitet bör 
förbättras där det behövs.  
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GREAT CRESTED NEWT ON ROMELEÅSENS GOLF COURSE 
Recommendations for preservation 

 
The great crested newt (Triturus cristatus) is declining rapidly in Europe. The species is 
predominantly found in permanent wetlands without fish (for reproduction) and deciduous 
forests (for feeding and hibernation) during its terrestrial stage. Unfortunately these habitats 
are becoming less common due to exploitation (e.g. agriculture, urbanisation and intence 
forestry) but it is likely that created wetlands in areas with deciduous forests may function as 
breeding sites for the crested newt. Golf courses typically have multiple habitats, such as 
created ponds, lawns and patches of forests. Although golf courses are becoming more 
common the value of them for amphibians such as the great crested newt are less known.  
 
Therefore an inventory was made on the golf course of Romeleåsen with the aim to determine 
the abundance and reproduction of a recently found population of great crested newt and to 
give recommendations for conservation of the great crested newt. Based on the results the aim 
was also to give recommendations for conservation of the great crested newt. The inventory 
showed that the great crested newt inhabits five of the seven ponds that are present on the golf 
course. In the ponds where the species was absent there was a dense population of crayfish 
and no submerged vegetation. 
 
95 adult individuals of crested newts were captured (bottle traps) and identified (digital photos 
of the belly). These individuals were classified as 70 males, 23 females and two juveniles. An 
inventory of larvae’s was also made (hand net) with the purpose of confirming reproduction. 
In only one of the ponds reproduction was found. It can be concluded that this population is 
rather small and probably isolated and may be limited by the number of good breeding sites 
for reproduction. 
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