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Större vattensalamander i Trosa kommun

Första sidans foton: Typisk salamanderdamm i trädklädd betesmark vid Skårby gård (Skårby 2). Hane av större
vattensalamander i lekdräkt. Foto: Janne Elmhag

Bakgrund
Adoxa Naturvård har av Trosa kommun fått i uppdrag att inventera förekomst av större
vattensalamander (Triturus cristatus) i ett antal småvatten på fem lokaler i kommunen.
Syftet var att följa upp en för några år sedan genomförd kompensationsåtgärd vid
Skogsstigen i tätortens södra del där en befintlig lokal för större vattensalamander
påverkades negativt i samband med bostadsbebyggelse. Två nya, potentiella
salamanderdammar, anlades som kompensation för den som påverkades negativt. Samtidigt
med uppföljningen var det lämpligt att ytterligare fyra lokaler undersöktes för att ge
kommunen en bättre uppfattning om den större vattensalamanderns status i Trosa.
Kommunen får därmed möjlighet att vidta riktade och effektiva artbevarande åtgärder.

Ekologi
Större vattensalamander leker på våren i små till medelstora, permanenta vattensamlingar,
som vanligtvis är större än 10 meter i diameter och minst 0,5 meter djupa. Salamandern
skulle sannolikt kunna etablera sig i betydligt större vattensamlingar men slås där ofta ut i
konkurrens med fisk och kräftor. Ett mindre vattendrag värms också upp fortare på våren
vilket är viktigt för salamanderns reproduktion. Lekvattnen bör vara solexponerade för
uppvärmningens skull och god tillgång på vattenväxter är en fördel. Vegetationen utnyttjar
salamandern som skydd och som substrat för sina ägg. Vegetationen är också viktig för de
ryggradslösa djur som utgör salamanderns huvudsakliga föda. Även om lekvattnets
egenskaper är avgörande för den större vattensalamanderns överlevnad är den omgivande
landmiljön minst lika viktig. Där tillbringar nämligen djuren större delen av sina ibland 15 - 18
år långa liv. Landmiljön bör vara rik på död ved rishögar eller stensamlingar där
salamandrarna får skydd, kan hålla fukten hitta föda. Den som namnet antyder något mindre
släktingen ”mindre vattensalamander” lever på liknande sätt men verkar inte vara lika
kräsen i sina preferenser. De förekommer ofta tillsammans men i vissa vatten uppträder den
mindre vattensalamandern ensam.

Inledning/metodik
Inventeringen syftar till att påvisa förekomst eller icke förekomst av större vattensalamander
i de utvalda småvattnen i Trosa kommun. Ingen beräkning av populationernas numerär har
kunnat göras inom ramen för den här undersökningen. Yngelobservation under
sensommaren ger dock en bild av om de enskilda småvattnen håller tillräcklig kvalitet för en
lyckad reproduktion.
Salamandrarna eftersöktes under några dagar i slutet av april och början på maj då de
lämnat sin undanskymda tillvaro i skogen för att leka i närliggande vattensamlingar. Under
leken är aktiviteten stor och de förekommer ofta många individer tätt tillsammans på en
begränsad yta vilket underlättar inventeringen väsentligt. Visuellt eftersök med hjälp av
kikare visade sig tillräckligt i de flesta fall. Under varma majnätter kan en kraftig lampa
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ytterligare underlätta inventeringen men i den här inventeringen gjordes inga nattliga
fältbesök. Där inga salamandrar visade sig och vegetationen tillät det undersöktes vattnet
närmast stranden systematiskt med hjälp av håv.
Flaskfällor* användes i de vatten som uppvisade gynnsamma förhållanden för
vattensalamander men där inga djur upptäcktes visuellt eller med hjälp av håvning. Även där
salamandrar upptäcktes användes flaskfällor om det behövdes för en säker artbestämning.
Flaskfällorna vittjades efter 2 – 5 timmar.
I de småvatten där större vattensalamander påträffades genomfördes yngelfångst med hjälp
av kikare, håv och flaskfällor under slutet av augusti.
*Flaskfällorna tillverkades av PET-flaskor. Den främre delen av flaskan kapades och vändes
inåt så att en mjärde bildades. Mjärdens tratt leder salamandrarna in i flaskan och försvårar
utpassage. För att underlätta nedsänkandet av flaskan gjordes ett stort antal hål med hjälp
av lödkolv. Hålen förbättrar också vattenomsättningen i fällan vilket minskar risken för att de
fångade djuren dör. Flaskan fästes sedan vid en käpp eller en vakare för att lätt kunna
återfinnas.

Flaskfälla med infångad hane av större vattensalamander. Lövsta 4.
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Lokaler och inventeringsresultat (se även kartor i bilaga 1)
Lövsta
I skogarna nära Lövsta ungdomshem nordväst om Vagnhärad har kalk brutits en lång tid in
på 1900-talet. De gamla dagbrotten är idag vattenfyllda och potentiella lokaler för
vattensalamander. Inventeringen visade dock att de flesta vattensamlingarna inte var
lämpliga miljöer för det eftersökta groddjuret. Vattnet är djupt, omges till stora delar av
branta bergväggar och inslaget av vattenväxter är i de flesta fall begränsat. Dessutom
förekommer mört och det finns uppgifter om att annan fisk har planterats ut. Sannolikheten
att hitta större vattensalamander i de flesta av de vattenfyllda kalkbrotten är därför mycket
liten. (Lövsta 1, 3 och 5-9). I Lövsta-2 är det i stället alltför tät vegetation och för lite vatten
som utgör begränsningarna.
En mindre, ca 150 m² stor och något mer naturlig, vattensamling, Lövsta 4, alldeles intill
grusvägen har däremot flera av de egenskaper som vattensalamandrar eftersöker. Den är
ungefär en halv meter djup i de centrala delarna och det finns gott om vattenväxter – inte
minst igelknopp sp och ett bottentäckande bestånd av skedmossa. Solinstrålningen är dock
begränsad pga skuggande berg och träd - främst på sydsidan. Vid en inventering 2007
noterades inte mindre än 21 exemplar av större vattensalamander här.
I ett av de vattenfyllda dagbrotten (Lövsta-10) förekommer rikligt med mindre
vattensalamander och en större vattensalamander noterades visuellt. Vid håvning och
fällfångst fångades dock endast mindre vattensalamander varför observationen av större
vattensalamander måste betraktas som osäker. Till skillnad från de flesta andra av Lövstas
vattensamlingar noterades ingen fisk här och det förekommer grunda, nästan vegetationsfria strandpartier där salamandrarna huvudsakligen uppehåller sig under lek och yngelperioden. Stora mängder grenar och löv tycks ersätta vattenväxter, som annars brukar
förekomma rikligt i salamanderdammar. Här fungerar de som skydd och troligen även som
äggläggningssubstrat.
Skårby
Dammen vid Skårby 2 är ungefär 400 m2 stor och belägen i en trädklädd del av en större
betesmark. Det talldominerade trädskiktet med inslag av vårtbjörk, asp, fågelbär mm är glest
men skuggar något för mycket för att ge optimalt värmande instrålning i en
salamanderdamm. Vattnet är ca 1meter djupt i centrala delar, bottnen löst dyig och
vegetationen rik. Mannagräs, andmat och lånke sp är dominerande kärlväxter. Sammantaget
erbjuder den här dammen gynnsamma förhållanden för vattensalamandrar - vid fältbesöken
var lekaktiviteten stor hos båda salamanderarterna och flera exemplar observerades med
lätthet med hjälp av kikare. Yngelinventeringen gav dock negativt resultat. I omgivningarna
förekommer död ved och stenrösen om än i begränsad omfattning.
I ett ohävdat skogsområde 250 meter nordväst om Skårby 2 finns ytterligare en liten damm
– Skårby 1. Här är vattnet grunt och beskuggat av den omkringliggande skogen – främst asp,
gran och tall. Starrtuvor förekommer jämnt spritt i vattensamlingen. Inga vattensalamandrar
noterades här under inventeringen men genom relativt enkla insatser (avverkning och en
mindre grävning) skulle den här dammen kunna formas till en lämplig fortplantningsmiljö för
både större och mindre vattensalamander.
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Vagnhärad våtmark
Våtmarken består av diken, småvatten och översilningsmark som tillsammans kompletterar
reningsverkets mekaniska och kemiska rening med ett antal biologiska reningsprocesser.
Näringsnivåerna är i området mycket höga vilket gynnar t ex fintrådiga alger som frodas i det
öppna vattnet. Stränderna domineras av täta bestånd av bredkaveldun. Förutsättningarna
för vattensalamandern begränsas av de höga näringsnivåerna och av den täta och ensartade
vegetationen. Men närmast utloppet är näringsnivåerna lägre och vattnet klarare. Här
förekommer enstaka individer av mindre vattensalamander.
Trosa våtmark
Trosa våtmark består precis som Vagnhärad våtmark av diken, småvatten och
översilningsmark som tillsammans kompletterar reningsverkets mekaniska och kemiska
rening med biologiska reningsprocesser. Näringsnivåerna är i hela det inhägnade området
mycket höga vilket gynnar fintrådiga alger som frodas i det öppna vattnet. Stränderna
domineras av täta bestånd av bredkaveldun medan rörflen täcker omkringliggande
översilningsmarker. Förutsättningarna för vattensalamandern begränsas av de höga
näringsnivåerna och av den täta och ensartade vegetationen. Även om vattenkvalitén
förbättras avsevärt mot utloppet är vattnet fortsatt grumligt även i dammarna utanför
inhägnaden. Även vegetationens sammansättning tyder på alltför höga näringsnivåer för att
passa vattensalamandrar. Inga fynd av vattensalamander gjordes här.
Skogsstigen
Norr om Sjölundavägen, nära Stadsfjärden i Trosa tätorts sydöstra del, har två dammar
anlagts i omedelbar anslutning till villabebyggelsen, Skogstigen 1 och Skogsstigen 2.
Dammarna är 200-300 m² stora och vegetationsrika. Vattnet är klart, fiskfritt och mindre än
1m djupt. Solinstrålningen är relativt god men vattnet skuggas något av ett vassparti vid
vägen i söder och av de bårder av bredkaveldun som omger vattnen. Omgivningarna
erbjuder en relativt lämplig landmiljö för salamandrar genom ett skogsområde i norr.
Inslaget av död ved är dock begränsat. Vattenvegetationen är artrik och består förutom av
det dominerande bredkaveldunet bl a av gäddnate och täta bestånd av veksäv medan
kransalger och mossa bitvis täcker bottnen i det öppna vattnet. Lekaktiviteten hos båda
salamanderarterna var stor vid fältbesöken och större vattensalamander noterades i
småvattnen Skogsstigen 1 och i Skogsstigen 2. I båda vattnen förekommer även andra
groddjur.
Salamanderynglen visade sig dock vara mer svårfångade än sina föräldrar och inga av dem
letade sig in i de utplacerade flaskfällorna. Håvning kunde endast genomföras i begränsad
utsträckning på grund av den täta vegetationen och inga yngel fångades med den metoden
heller. Dock kunde två yngel av större vattensalamander observeras i Skogsstigen 2 med
hjälp av kikare. Tydliga svarta fläckar och en trådtunn avslutning på stjärten gör
artbestämningen tämligen säker. Här sågs också ett vuxet djur under yngelinventeringen den
27 augusti.
Drygt 100 m NNO om Skogsstigen 1 intill vägen med namnet Skogsstigen och i nära
anslutning till bostadshusen finns den våtmark, Skogsstigen 3, som påverkades negativt när
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husen byggdes. Här förekommer regelbundet mindre vattensalamander men
reproduktionen fungerar sannolikt inte eftersom marken periodvis torkar ut.

Tabell 1. Sammanställning av inventeringsresultat
Lokaler

Kika Håvning Flaskre
fångst
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

*St vs
Yngel
-

KraftigN- *Större vpåverkan salamand.
2
1**
-

*Mindre vsalamand.
2
>10
-

Lövsta-2
Lövsta-4
Lövsta-10
Lövsta-1, 3,
5-9 ***
Skårby-1
X
Skårby-2
X
X
X
2
>10
Vagnhärad
X
X
X
1
våtmark
Trosa våtmark
X
X
Skogsstigen-1
X
1
7
Skogsstigen-2
X
2
4
2
Skogsstigen-3
>5
*Siffrorna anger antal observerade individer under inventeringen och påvisar förekomst men säger
ingenting om populationsstorlek eller reproduktionsframgång.
**Osäker observation – ingen fångst i håv eller flaska.
***Här finns fisk vilket gör att större vattensalamander sannolikt saknas.

Skötsel
De förhållanden som råder i en liten vattensamling är inte beständiga. Även om inte
generella hot som utdikning och exploatering är överhängande i de småvatten eller dammar
som besöktes under den här inventeringen riskerar de att inom en ganska kort tidsperiod
spela ut sin roll som lämpliga parnings- och reproduktionslokaler för större
vattensalamandern om inte restaureringsinsatser genomförs. I huvudsak är det beskuggning
och igenväxning som hotar salamanderlokalerna. Vattensamlingarna kan med fördel vara
vegetationsfria på den södra sidan för att maximera solinstrålningen och därmed
uppvärmningen av vattnet. Innan igenväxningen riskerar att minska det fria vattnet så att
salamandrarnas lek försvåras kan en begränsad och försiktig grävning genomföras centralt
eller på lämplig plats i dammen. Det är viktigt att fordon som används vid insatserna inte
negativt påverkar områdets hydrologi och att grävningar i vattensamlingarna görs under
perioden oktober - mars så att inte salamandrarna störs. Restaureringsinsatserna bör följas
upp vart 5e år.
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Lövsta 1, 3, 5-9: Ingen åtgärd pga av fiskförekomst.
Lövsta 2: Grävning för att vattensamlingen ska bli permanent. Potentiellt salamandervatten
belägen nära en känd förekomst (Lövsta 4).
Lövsta 4: Röjning och avverkning av träd- och buskvegetation kring vattensamlingen. Känd
förekomst.
Lövsta 10: Röjning och avverkning på lämplig plats längs norra stranden för att öka
solinstrålningen till det grunda lekvattnet. Potentiell lokal för större vattensalamander.
Trosa våtmark: Småvattnen i slutet av den biologiska reningskedjan, utanför inhägnaden kan
möjligen bli salamandervatten om vattenkvaliteten förbättras avsevärt.
Skogsstigen 1-2: Röjning av bredkaveldun, vass mm för att öka solinstrålningen och bromsa
igenväxningen. Känd förekomst.
Skogsstigen 3: Begränsad och försiktig grävning centralt i våtmarken för att återskapa ett
permanent småvatten.
Skårby 1: Avverkning av trädvegetation kring vattensamlingen för att öka solinstrålningen. En
mindre mycket försiktigt genomförd grävning kan också öka Potentiellt salamandervatten.
Skårby 2: Skogen utanför betesmarken skuggar dammen varför en avverkning skulle gynna
salamanderpopulationerna här. Känd förekomst.
Vagnhärad våtmark: Den sista delen av den biologiska reningsprocessen har idag tillräckligt
rent vatten för att hysa vattensalamander (mindre vattensalamander hittades). Där bör
bredkaveldun partiellt hållas undan så att små partier med lämpligt lekvatten skapas. Det här
är möjligen ett potentiellt vatten för större vattensalamander.

Diskussion
Större vattensalamander noterades i 4 småvatten under inventeringen. Med viss sannolikhet
finns arten även i det gamla dagbrottet Lövsta 10 där en visuell observation men ingen håveller fällfångst gjordes. Med förekomst menas här endast att salamandrar finns i området
och då går det också att sluta sig till att det finns övervintrings- eller överlevnadsmöjligheter
i den närliggande landmiljön - sannolikt inom ungefär 300 m avstånd. Konstaterad förekomst
behöver inte betyda att den större vattensalamandern har goda överlevnadsmöjligheter på
den aktuella lokalen. Antalet småvatten har minskat under många decennier i och med
effektiviserade skogs- och jordbruksmetoder vilket gör att lämpliga lekvatten för större
vattensalamander också minskat och kanske uppehåller sig djuren därför i den inventerade
vattensamlingen i brist på bättre alternativ. Större vattensalamandern är relativt långlivad
(upp till 18 år) och upprepade inventeringar av vuxna djur kan alltså ge positiva resultat
under många år utan att någon lyckad reproduktion har ägt rum. För att få ett säkrare mått
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på den större vattensalamanderns status i kommunen krävs att reproduktionsresultatet
undersöks på de lokaler där förekomst av vuxna djur har konstaterats.
Observationer av större vattensalamander-yngel gjordes endast vid Skogsstigen 2.
Yngelförekomsten visar att kvalitéten på den anlagda dammen för närvarande är god, eller
åtminstone tillräckligt bra, beträffande viktiga parametrar som solinstrålning, vattenkvalitet,
andelen öppet vatten, vegetationstäthet och vegetationssammansättning. Båda de anlagda
dammarna vi Skogsstigen riskerar att inom kort växa igen. Bland annat är bredkaveldun
dominerande längs dammarnas kanter. Restaureringsinsatser rekommenderas.
Trots att inga yngel observerades i grannvattnet, Skogsstigen 1, är sannolikheten stor för att
den större vattensalamandern ska lyckas reproducera sig här också eftersom de goda vattenoch vegetationsförhållandena är snarlika de i det närliggande Skogsstigen 2.
Restaureringsinsatser rekommenderas även här.
Tyvärr gav yngelinventeringen negativt resultat i småvattnen vid Lövsta 4 och Skårby 2.
Detta behöver inte betyda att reproduktion inte förekommer där men risken att så är fallet
finns förstås. Uppföljande inventeringar bör genomföras vart femte år i samtliga fiskfria
småvatten som besöktes under inventeringen 2014 (se tabell 1 Sammanställning av
inventeringsresultat).

Bilagor:
1. Detaljkartor
2. Översiktskarta

Hane av större vattensalamander i lekdräkt. Skårby 2.
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