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Vattensalamandrar MISSGYNNAD (NT) 
___________________________________________________________________  
Ordn. Caudata, Fam. Salamandridae, Triturus cristatus (Laurenti 1768). 
 

  
Större vattensalamander, hona under äggläggning. © J. Malmgren Artens utbredning i Nordeuropa. 

 
Beskrivning.  Den större vattensalamandern har svart eller mycket mörkt brun, vårtig hud på 
rygg och sidor. Buken är gul eller orange med skarpt avgränsade svarta fläckar, dock ej hos 
mycket unga exemplar. Vita prickar förekommer på kinder, haka samt på vårtor längs 
kroppens sidor. Under lekperioden utvecklar hanen en tandad ryggkam som löper från nacken 
till ryggens slut. En liknande, men mindre tandad kam växer fram på svansens ovansida. 
Längs svansens sidor framträder även en silverskimrande strimma. Honan saknar under 
lekperioden ryggkam och visar heller inga färgförändringar, men svansen ökar i höjd. Arten 
blir upp till 16–18 cm inklusive svans, i genomsnitt mellan 12–14 cm. Äggen är blekt 
grönvita, omkring 2–3 mm i diameter, något ovala och omgivna av ett geléartat hölje. Den 
akvatiska larven har långa tår på främre extremiteterna, samt en svanskam med tydligt 
markerade svarta pigmentfläckar. Svansen avslutas i en svartpigmenterad svanstråd. Strax 
innan larven förvandlas och går upp på land kan dess längd uppgå till mellan 7–8 cm, svansen 
inräknad. 
 
Utbredning och status.  Den större vattensalamandern förekommer i hela Göta- och 
Svealand utom på Gotland, samt sparsamt längs Norrlands kustland upp till södra 
Ångermanland. Äldre fynd finns från Jämtland (Undersåker) och Lappland (Stensele, Forsvik, 
Långseleberget), där den senare förekomsten är utgången. Arten förekommer i större numerär 
endast längs Göta- och Svealands kuster, i södra Sveriges inland samt på Öland. Sedan 1980-
talet har flera inventeringar genomförts i södra Sverige och antalet kända småvatten med 
förekomst av arten uppgår till mellan 500–600. Det står klart att det totala antalet småvatten 
som hyser arten är fler, men underlag saknas för sådana skattningar och inventeringsbehovet 
är stort. Det är vidare känt att flera av de ovan nämnda förekomsterna redan kan vara 
utraderade. Arten kan tyckas vara vitt utbredd, men det stora flertalet kända förekomster är 
isolerade och områden där förekomster ligger tätt är sällsynta. Speciellt höga 



 

förekomsttätheter tycks knutna till äldre kulturbygd med kalkberggrund och hög 
lövskogsandel; här kan som exempel nämnas Säfflehalvön (Värmland), östra Vätterbranten 
mot Ödeshög (Småland och Östergötland) samt Latorpsplatån (Närke). En population (det 
antal individer som leker i ett givet småvatten) utgörs av allt mellan 100–1000 individer, 
vanligen med ett genomsnitt omkring 300 individer. Antalet individer i en population varierar 
något över åren, men i jämförelse med många andra groddjur endast måttligt. Fluktuationer 
beror till stor del på miljöns lämplighet och areal. 

Den större vattensalamandern har hög skyddsstatus i hela sitt europeiska 
utbredningsområde och anses generellt vara på tillbakagång – i vissa områden kraftigt, till 
vilka de svenska förekomsterna bör inräknas. Med den fridlysning som fås genom 1§ 
artskyddsförordningen är såväl vuxna som ägg, larver och unga djur fredade, liksom deras 
fortplantnings- och viloplatser. Detta starka skydd, från vilket undantag kan medges endast i 
särskilda fall, innebär att artens fortplantningsvatten och landmiljöer jämte förbindande 
spridningsvägar skall vara fredade från exploatering. 
 
Ekologi.  Med undantag från lekperioden lever den större vattensalamandern på land. Djuren 
håller till under murkna trädstammar och stubbar, i smågnagargångar, under mossbeklädda 
stenar och i blockterräng, vanligen i fuktig huvudsakligen lövdominerad skog, men påträffas 
sällsynt även på öppen mark som t.ex. i fuktiga hagar med högvuxet gräs eller på vägar under 
vandring. Vattensalamandrarnas liv på land är hemlighetsfullt. Radiosändarstudier i Sverige 
och Frankrike har visat att djuren tycks vara mycket specifika i val av landmiljö samt att de 
har långt mindre hemområden och att de inte vandrar så långt från sin hemdamm som man 
tidigare trott. En majoritet av individerna i en population tycks exempelvis vandra endast 
mellan 10–100 m från det småvatten de reproducerar sig i, detta under förutsättning att 
lämpliga landmiljöer finns inom detta avstånd. Svenska studier har också visat att såväl 
metamorfoserade ungar som vuxna orienterar sig mot till synes lämpliga landmiljöer när de 
lämnar den akvatiska miljön och går upp på land. 

Djuren förökar sig under våren och försommaren. I södra Sverige inleds vandringen till en 
lekdamm i april, vanligen under de första regniga nätter då temperaturen håller sig mellan 0–
5ºC. Småvatten som lämpar sig för reproduktion är permanenta vattensamlingar, som 
exempelvis gårds-, kreaturs- och branddammar, grusgropar, lertäkter, naturliga kärr, hällkar, 
av landhöjningen avsnörda vikar samt skogstjärnar. Det är ovanligt att vatten med mindre än 
10 meters diameter utnyttjas och minimidjupet understiger sällan 0.5 meter. Artens larver har 
en lång akvatisk utvecklingsperiod och är därför känsliga för uttorkning av vattenmiljön. 
Larverna, som delvis är frisimmande, faller också lätt offer för rovdjur som stora sländ- och 
dykarlarver samt i synnerhet rovfisk. Detta bidrar till att man endast mycket sällan finner 
arten i småvatten där rovfisk förekommer. Svenska studier indikerar också att vuxna 
salamandrar möjligen undviker att överhuvudtaget uppsöka dammar med fisk under 
lekperioden, om alternativ finns. I viss mån finner man emellertid arten i samexistens med 
karpfisk som ruda, men sannolikt endast då rudorna förekommer i låga tätheter. 
Överhuvudtaget är den större vattensalamandern snäv i val av lekmiljö. Ofta finner man den i 
dammar utan att konstatera att reproduktion förekommer där, och dessa miljöer tycks 
användas endast som tillfälliga rastlokaler. Genuina förökningsdammar har höga kvaliteter 
med avseende på vattenkemi, solexponering och temperatur. I synnerhet verkar leklokaler ha 
hög mångfald av vattenväxter och ryggradslösa djur. Svala och skuggade vatten med låga pH-
värden eller höga koncentrationer av kväve (N) tycks undvikas i reproduktionssammanhang. I 
bl.a. mellersta och norra Värmlands skogsbygder, samt möjligen även i Bergslagen och 
Dalarna, förekommer arten i flera dystrofa tjärnar som delvis omges av vitmossegungfly 
(Sphagnum) samt äldre granblandskog. Gemensamt för dessa vatten är bl.a. att de ej är för 



 

sura (pH minst 5.0) samt att de saknar fisk. Denna typ av habitat har tidigare bara varit 
närmare beskrivet från centrala Norge. Sannolikt finns fler lokaler av denna typ att upptäcka i 
skogsbygder inom artens utbredningsområde. 

Förökningen når i södra Sverige sin kulmen under slutet av april och första hälften av maj. 
Den större vattensalamandern har ett utpräglat leksystem där hanar tillbringar stor tid med att 
visa upp sig för varandra och honor, där stereotypa uppvisningsbeteenden och lekdräkten 
spelar stor roll för en hanes fortplantningsframgång. Könsmognad inträder vid mellan 2–4 års 
ålder. Det finns indikationer på att stora och potentiellt äldre hanar står för övervägande 
antalet parningar, vilket skulle kunna begränsa den genetiska variationen inom en population. 
Honorna lägger omsorgsfullt äggen ett och ett, invikta i skydd av bladen på 
undervattensväxter. De parar sig kontinuerligt med hanar för att inte begränsas i 
fortplantningsframgång av brist på spermier, vilket medför att de vuxna djuren är akvatiska 
fram till månadsskiftet juni–juli. En hona producerar mellan 200–500 ägg, i genomsnitt 
omkring 300, under en säsong. På grund av ett kromosomfel avstannar embryoutvecklingen 
hos hälften av äggen innan de ens hunnit kläckas. De övriga är mycket utsatta för predation 
och störningar i miljön, vilket medför att överlevnaden fram till metamorfos – d.v.s. då 
larverna förvandlas till landlevande ungar, vilket i södra Sverige sker kontinuerligt under 
perioden augusti–november – är mycket låg. Kromosomfelets betydelse för artens ekologi 
och förutsättningar för populationers överlevnad har inte tidigare uppmärksammats. Sannolikt 
är dock artens långa livslängd (mellan 12–18 år) och storlek en anpassning som kompenserar 
den låga ungöverlevnaden. Genom att bida sin tid i stabila landmiljöer och föröka sig många 
år, kan den genomsnittliga individen lämna efter sig en ersättare i populationen. Detta kräver 
dock att landmiljön är stabil nog att tillåta denna strategi, vilket är av stor naturvårdsbiologisk 
betydelse. 

Den större vattensalamandern kan genom sina specifika miljökrav ha stort signalvärde för 
biologisk mångfald i mosaikartade småvatten- och skogslandskap. Arten är förhållandevis 
enkel att inventera och övervaka, vilket utförligt beskrivs i Gustafson & Malmgren (2002). 
 
Hot.  Den större vattensalamandern har under de senaste decennierna försvunnit från många 
lokaler utan att orsakerna därtill är exakt kända. Habitatförstöring anses utgöra den främsta 
orsaken till den observerade tendensen. Sannolikt utgör artens starka beroende av ett 
komplext småvattenlandskap – rika akvatiska miljöer sammanbundna med äldre skog via 
goda spridningsvägar – en stor del av förklaringen. Småvatten och lövskog med stor mängd 
död ved hör till de biotoper som i högst frekvens omdanats i 1900-talets landskapsförändring. 
Områden där båda dessa biotoper finns samlade är därför få. Trots att arten fortfarande är 
utbredd i södra Sverige är de flesta kända förekomster härav isolerade och andelen områden 
där möjlighet till fungerande utbyte av individer mellan närliggande populationer föreligger, 
är försvinnande få. Mycket pekar på att den större vattensalamandern kräver fungerande 
metapopulationsdynamik för långsiktig överlevnad i ett givet område. Vidare kan kravet på 
stabila landmiljöer vara ytterligare en faktor som gör arten särskilt känslig för störningar, 
exempelvis avverkning, i denna miljö. Som en följd av nämnda negativa faktorer hotas arten 
av fragmenteringseffekter. Dess spridningsförmåga är begränsad och om avstånden mellan 
lämpliga biotoper (och lekvatten) blir för stora isoleras populationerna med stor risk för lokalt 
utdöende som följd av slumpmässiga, miljöbetingade eller demografiska faktorer. I England 
har föreslagits att dammtätheten bör vara minst 0.7 dammar/km2 för att arten ska kunna sprida 
sig i tillräcklig utsträckning mellan lekvattnen. Goda förutsättningar för långsiktig överlevnad 
nås dock först vid dammtätheter närmare 4 dammar/km2, vilket studier från både England och 
Frankrike visat. 



 

Den akvatiska miljön där arten förökar sig är känslig för framförallt kemiska och 
temperaturbetingade förändringar. Försurning och effekter av övergödning från närliggande 
jordbruksmark är exempel på faktorer som har direkt negativ inverkan på sannolikheten för 
förekomst av större vattensalamander. Lägre vattentemperatur p.g.a. minskad solexponering, 
som en följd av t.ex. barrskogsplantering invid vatten på mark där jordbruk eller bete upphört, 
medför minskad omsättning och produktivitet och därigenom försämrade möjligheter för 
salamandrar.  

Vid sidan av habitatförstöring, fragmenteringseffekter och miljöpåverkan är dock det 
största hotet mot enskilda populationer utsättning av fisk. Introducering av rovfisk i 
permanenta och tidigare fisktomma vatten, utan föregående inventering av redan 
förekommande inhemsk fauna, slår sannolikt årligen ut flera populationer med annars 
gynnsam bevarandestatus. Verksamhet som bedrivs av fiskevårdsföreningar i s.k. ’put and 
take’-vatten, där ädelfisk planteras ut i bl.a. förut fisklösa skogstjärnar och mindre sjöar, utgör 
här ett stort hot som kräver reglering. 
 
Åtgärder.  Kunskapsläget om den större vattensalamanderns utbredning och status är 
bristfällig, varför såväl översikts- och detaljinventeringar bör företas i artens hela svenska 
utbredning. Metoder beskrivs utförligt i Gustafson & Malmgren (2002). Förekomster som 
befinns vara isolerade från andra populationer bör ges såväl skydd som omedelbara 
skötselåtgärder där särskild hänsyn tas till arten. Områden med lämpliga skogsområden och 
många småvatten där reproduktion äger rum, d.v.s. där många förekomster är samlade i ett 
begränsat område (metapopulationer), är av särskilt stort bevarandevärde och bör ges 
prioriterat skydd. Sannolikt har den större vattensalamanderns känslighet för störningar i dess 
miljöer underskattats, och om inte situationen förbättras kan artens hotstatus inom kort 
behöva uppgraderas. 

Skötsel- och bevarandeåtgärder bör inriktas på livsmiljöernas kvalitet inkluderande vatten-
, land- och spridningsmiljöer. En bra handledning till åtgärder ges i Langton m.fl. (2001). 
Skogsområden (artens landhabitat) bör säkras och skötas på ett för arten optimalt sätt genom 
att t.ex. minimera gallring och avverkning, låta andelen löv öka, samt att öka 
markytförstoringen genom att tillföra block eller död ved. Nyanläggning av lekvatten bör 
föregå restaureringar av redan befintliga småvatten, så att nya dammar hinner mogna för 
användning i reproduktionssyfte. Ju fler tillgängliga småvatten som finns invid en förekomst, 
desto större tycks de långsiktiga överlevnadsmöjligheterna vara. Restaureringar av småvatten 
som är igenväxande bör företas med grävskopa under t.ex. november–december, då 
salamandrar befinner sig på land för övervintring. I vissa fall är det lämpligt att tömma 
dammen och föra bort bottensediment, om sådant finns i riklig mängd. Uppväxande buskar 
och träd runt dammar i jordbruksmiljöer bör tas bort längs södra halvan av dammen. 
Kreatursbete är gynnsamt, men husdjurens tillgång till vattnet bör begränsas med ett staket i 
dammens strandzon för att undvika övergödning. Kring skogstjärnar, vilka ofta är 
solexponerade, bör en väl tilltagen naturlig skogsbård lämnas i anslutning till hela vattnet vid 
skogliga åtgärder. Avverkning invid ett lekvatten bör helt undvikas i områden som bedöms 
kunna utgöra landhabitat för arten. Skyddsåtgärder i vattensalamanderns akvatiska miljö skall 
begränsa risken att miljön påverkas av miljöstörande ämnen, samt eliminera alla möjligheter 
för rovfisk att etablera sig. Det är direkt olämpligt att plantera in fisk i vatten där större 
vattensalamandern leker. Utsättning av fisk i tidigare fisktomma småvatten bör vidare föregås 
av rigorösa inventeringsförsök i syfte att säkerställa om större vattensalamandern eller annan 
skyddsvärd inhemsk fauna förekommer eller ej. 

I fall där exploatering av en populations livsmiljö bedöms äventyra dess framtid, och där 
skydd av något skäl inte går att tillämpa, kan det vara nödvändigt att som en sista utväg flytta 



 

hela populationen. Två sådana förflyttningar (translokationer) har genomförts i Sverige, och i 
England har omkring 200 genomförts mellan 1980 och 2000. Erfarenheterna visar att 
uppföljning och därmed även utvärdering av förflyttningar varit bristfälliga, vilket gör det 
svårt att avgöra om det är en framgångsrik metod. Ett handlingsprogram för förflyttningar, där 
metoder för uppföljning och utvärdering beskrivs, finns i Malmgren (2002). 
 
Övrigt.  Utländska namn – NO: Stor salamander, DK: Stor vandsalamander, FI: Rupilisko, 
GB: Great crested newt. 

Större vattensalamandern är upptagen på 2002 års globala rödlista där den är placerad i 
kategorin Insatsberoende (LR/cd), vilket med senaste kriteriesystemet (IUCN 2001) 
motsvarar Missgynnad (NT). Arten är även upptagen i EUs habitatdirektiv, bilaga 2 och 4. 
 
Litteratur 
Ahlén, I., Andrén, C. & Nilson, G. 1995. Sveriges grodor, ödlor och ormar. ArtDatabanken och 

Naturskyddsföreningen. Uppsala och Stockholm. 2:a rev. och utökade uppl. 
Andersen, A. 2001. Betydelsen av vattenkemin och vattenväxter för förekomsten av större vattensalamander, 

Triturus cristatus. Examensuppsats. Karlstads universitet, Rapport 01:39. 
Anonym. 2001. Great crested newt mitigation guidelines. English Nature, Peterborough.  
Arntzen, J.W. & Tenuis, S.F.M. 1993. A six year study on the population dynamics of crested newt (Triturus 

cristatus) following the colonization of a newly created pond. Herpetol. J. 3: 99–100. 
Arntzen, J.W. 2002. Der kamm-molch Triturus cristatus. I: Grossenbacher, K. & Thiesmeier, B. (red.). 

Handbuch der reptilien und amphibien Europas, Band 4/II: Schwanzlurche (Urodela) II. Aula. Under 
tryckning. 

Beebee, T.J.C. 1981. Habitats of the British amphibians (4): Agricultural lowlands and a general discussion of 
requirements. Biol. Cons. 21: 127–239. 

Cooke, A.S. & Fraser, J.F.D 1976. Characteristics of newt breeding sites. J. Zool. 178: 223–236. 
Cummins, C. & Griffiths, R.A. 2000. Scientific studies of the great crested newt: Its ecology and management. 

Proceedings of the British Herpetological Society Symposium. Herpetol. J. 10: 127–190. 
Denton, J.S. 1991. The distribution and breeding site characteristics of newts in Cumbria, England. Herpetol. J. 

1: 549–554. 
Dolmen, D. 1978. De neotene salamanderne (”skrattabborrene”) ved Stensele. Fauna och flora 73: 171–177. 
Dolmen, D. 1981. Distribution and habitat of the smooth newt, Triturus vulgaris (L.), and the warty newt, T. 

cristatus (Laurenti), in Norway. In: Proceedings Euro Herp Symp, C W L P, Oxford 1980: 127–139. 
Dolmen, D. 1982. Zoogeography of Triturus vulgaris (L.) and T.cristatus (Laurenti) (Amphibia) in Norway with 

notes on their vulnerability. Fauna norv. Ser A 3: 12–25. 
Dolmen, D. 1983. A survey of Norwegian newts (Triturus, Amphibia): their distribution and habitats. Meddelser 

fra Norsk viltforskning 3 (12): 1–71. 
Dolmen, D. 1983. Diel rhythms and microhabitat preference of the newts Triturus vulgaris and T. cristatus at 

the northern border of their distribution area. J. Herp. 17: 23–31. 
Dolmen, D. 1988. Coexistence and niche segregation in the newts Triturus vulgaris (L.) and T. cristatus 

(Laurenti). Amphibia-Reptilia 9: 365–374. 
Dolmen, D. & Koksvik, J.I. 1983. Food and feeding habits of Triturus vulgaris (L.) and T. cristatus (Laurenti) 

(Amphibia) in two bog tarns in central Norway. Amphibia-Reptilia 4: 17–24. 
Elmberg, J. 1995. Grod- och kräldjurens utbredning i Norrland. Natur i Norr 14: 57–82. 
Gent, T. & Bray, R. (eds.) 1994. Conservation and management of great crested newts: Proceedings of a 

symposium held on 11 January 1994 at Kew Gardens, Richmond, Surrey. English Nature Science Series 
No 20. English Nature, Peterborough. 

Gislén, T. & Kauri, H. 1959. Zoogeography of the Swedish amphibians and reptiles with notes on their growth 
and ecology. Acta Vertebratica 1(3): 191–397. 

Griffiths, R.A. 1996. Newts and salamanders of Europe. T & AD Poyser Ltd, London. 
Gustafson, D. & Malmgren, J.C. 1999. Långsiktigt bevarande av den större vattensalamandern, Triturus 

cristatus (Salamandridae) – Förslag till Natura 2000-områden i Örebro län. Länsstyrelsen i Örebro län, 
Naturvård, Rapport 1999:45. 

Gustafson, D. & Malmgren, J.C. 2002. Inventering och övervakning av större vattensalamander (Triturus 
cristatus). Örebro universitet och Länsstyrelsen i Örebro län, Rapport 2002:02. 

Hagström, T. 1979. Population ecology of Triturus cristatus and T. vulgaris (Urodela) in SW Sweden. Hol. 
Ecol. 2: 108–114. 



 

Hagström, T. 1984. Vattensalamandrarna i Västsverige. En ekologisk översikt. Fauna och flora 79: 117–128. 
Hagström, T. & von Proschwitz, T. 1987. Reptiler och amfibier i Dalsland – förekomst, levnadssätt och 

tendenser. Västgöta-Dal: 156–175. 
Hedlund, L. 1990. Reproductive ecology of crested newts, Triturus cristatus (Laur.). Doktorsavhandling. SLU, 

Institutionen för viltekologi. Rapport 16. 
Jehle, R. & Arntzen, J.W. 2000. Post-breeding migrations of newts (Triturus cristatus and T. marmoratus) with 

contrasting ecological requirements. J. Zool. 251: 297–306. 
Jehle, R. 2000. The terrestrial summer habitat of radio-tracked great crested newts (Triturus cristatus) and 

marbled newts (T. marmoratus). Herpetol. J. 10: 137–142. 
Joly, P., Miaud, C., Lehmann, A. & Grolet, O. 2001. Habitat matrix effects on pond occupancy in newts. Cons. 

Biol. 15: 239–248. 
Karlström, A. 1995. En naturvårdsbiologisk analys av den större vattensalamanderns (Triturus cristatus) 

leklokaler i Södertälje kommun. Examensuppsats. Genetiska institutionen, Uppsala universitet. Södertälje 
kommun, Miljöförvaltningen. 

Langton, T., Beckett, C. & Foster, J. 2001. Great crested newt conservation handbook. Froglife, Halesworth. 
Latham, D.M., Oldham, R.S., Stevenson, M.J., Duff, R., Franklin, P. & Head, S.M. 1996. Woodland 

management and the conservation of the great crested newt (Triturus cristatus). Aspects of Appl. Biol. 44: 
451–459. 

Macgregor, H. 1995. Crested newts – ancient survivors. British Wildlife 7: 1–8. 
Malm, A. & Berglind, S-Å. 1992. Inventering av större vattensalamander (Triturus cristatus) i dammar i Grums 

och Säffle kommuner, med utvärdering av dammarnas naturvärden. Länsstyrelsen i Värmlands län, 
Naturvårdsenheten, Rapport nr 1992: 21. 

Malmgren, J.C. 1995. Intraspecific morphometric variation in the smooth and crested newts, Triturus vulgaris 
and T. cristatus (Caudata: Salamandridae), within their northernmost European distributions. 
Examensuppsats. Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet. 

Malmgren, J.C. 1996. Större vattensalamander i Örebro län. Länsstyrelsen i Örebro län, Naturvård. Publ.nr 
1996: 4. 

Malmgren, J.C. 2001. Evolutionary ecology of newts. Doktorsavhandling. Örebro universitet, Institutionen för 
naturvetenskap, Örebro studies in Biology 1. 

Malmgren, J.C. 2002. Handlingsprogram för populationsförflyttning (translokation) av större 
vattensalamander. Institutionen för naturvetenskap, Örebro universitet. 

Oldham, R.S. & Humphries, R.N. 2000. Evaluating the success of great crested newt (Triturus cristatus) 
translocations. Herpetol. J. 10: 183–190. 

Oldham, R.S., Keeble, J., Swan, M.J.S. & Jeffcote, M. 2000. Evaluating the suitability of habitat for the great 
crested newt (Triturus cristatus). Herpetol. J. 10: 143–155. 

Nilsson, P. 1995. Hasselsnok, sandödla och större vattensalamander i Östergötlands län – Inventering 1994 och 
sammanställning av övriga fynddata. Länsstyrelsen i Östergötlands län, Miljö- och naturenheten, 
Rapport 1995: 1. 

Stensjö, J-O. 1998. Population genetics of the common newt (Triturus vulgaris) and the crested newt (T. 
cristatus), with implications for conservation. Licentiatavhandling. Institutionen för genetic, Uppsala 
universitet. 

Thiesmeier, B. & Kupfer, A. 2000. Der kammmolch. Laurenti-Verlag, Bochum. 
Verrell, P. & Halliday, T. 1985. The population dynamics of the crested newt Triturus cristatus at a pond in 

southern England. Hol. Ecol. 8: 151–156. 
___________________________________________________________________  
ArtDatabanken 2002-11-22. Faktablad: Triturus cristatus – större vattensalamander. Förf. Jan 
Malmgren 2002. 
 
© ArtDatabanken, SLU 2002. 
 


