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Reptielen en amfibieën in het 
noordoosten van de 

Verenigde Staten van Amerika

Deel 2

J. P. ter Borg
Nieuwemeerdijk 253

1171 NP Badhoevedorp 

pi.alfa1@gmail.com
Foto’s van de auteur, tenzij anders vermeld

Het noordoosten van de VS wordt ook wel New 

England genoemd. De oostkust van de VS is naar 

Amerikaanse begrippen dicht bevolkt, maar 

doet eigenlijk vrij landelijk aan, kleine stadjes en 

gehuchtjes, afgewisseld met veel groen en bossen, 

stroompjes en meertjes. Dat maakt het gebied 

vrij interessant voor kleine dieren, maar ook voor 

herten en in de iets meer afgelegen streken ook 

voor Zwarte beren.

Omdat ik familie heb wonen in deze regio en ik 

daar ook regelmatig op bezoek ga, heb ik in de 

loop der jaren een beeld gekregen van wat voor 

reptielen en amfibieën je daar met enige regel

maat kunt zien. Eerder heb ik hierover in Lacerta 

al gepubliceerd (ter Borg, 2006; ter Borg, 2015). 

Het gebied waar ik het meest ben geweest is cen

traal Massachusetts, rond het stadje Amherst.

In de VS komen meer salamandersoorten voor dan 

in de rest van de wereld tezamen. In het eerste 

deel van dit artikel (Lacerta 73/5, pagina 188 e.v.)  

zijn deze salamndersoorten aan bod gekomen. 

Opvallend in deze regio is dat er geen hagedis

sen voorkomen. De verspreidingsgebieden van 

sommige soorten komen wel in de buurt van New 

England, maar ik heb ze daar nog nooit gezien.

Slangen daarentegen, maar ook moerasschildpad

den, kikkers en padden komen echter wel veel 

voor, en ook in meerdere soorten. In dit tweede 

gedeelte zullen we deze soorten aan een nadere 

beschouwing onderwerpen.

Jaargang 73 Nummer 5 Lacerta 215
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Anaxyrus america-
nus, Montreal, juni 
2008

Thamnophis 
sauritus sauritus 
juveniel. Quabbin 
reservoir oktober 
2013 Deze heette vroeger gewoon Bufo, en ze 

behoren ook bij de familie Bufonidae. Dit 
dier is voor wat leefwijze betreft goed te 
vergelijken met onze eigen Gewone pad, 
Bufo bufo, Eigenlijk zie je ze elk jaar wel, 
maar nooit in grote hoeveelheden. Ik heb 
ze steeds overdag huppend over de bosbo-
dem gezien, vaak halfwas dieren, één keer 
een zeer fors exemplaar van 10 cm. Ze 
hebben een groot verspreidingsgebied in 
het oosten van de V.S. en naar het noorden 
tot ver in Canada. Ik heb deze dieren in 
2008 ook gezien in een park in Montreal.  
Ze kunnen in zeer uiteenlopende habitats 
gevonden worden. Van belang zijn vooral 
geschikte voortplantingswateren in de 
vorm van ondiepe of tijdelijke poelen of 
meertjes.

De dieren zijn bruin en wrattig en heb-
ben soms een rugstreep. Verder hebben ze 
een aantal donkere vlekken met voor deze 
soort kenmerkend op de grootste vlekken 
één of maximaal twee grote wratten. In 
het grootste deel van het verspreidings-
gebied, zo ook in Massachusetts, komt 
namelijk een hier sterk op lijkende soort 
voor, Anaxyrus fowleri of Fowlers pad 
(vroeger Bufo woodhousii fowleri). Het 
kenmerk om deze soorten vrij eenvoudig 
uit elkaar te houden is het aantal wratten 
op de grootste vlekken, dat bij Fowlers 
pad drie of, meestal, veel meer bedraagt. 
Blijft één probleempje over: de beide soor-
ten hybridiseren vaak onderling, en hun 
nakomelingen maken het onderscheid dus 
gecompliceerd.

Anaxyrus americanus 
American toad
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Rana (Lithobates) catesbeiana 
Bullfrog

Vroeger heette dit dier gewoon Rana 
catesbeiana, en sommige auteurs  menen 
dat dit dier Lithobates catesbeiana zou 
moeten heten, maar AmphibiaWeb 
(www.amphibiaweb.org) beveelt aan 
om Lithobates als subgenus van Rana 
te beschouwen, vandaar de in dat geval 
correcte taxonomische schrijfwijze Rana 
(Lithobates) catesbeiana. Deze kikkers 
horen dus bij de familie Ranidae, en het 
subgenus Lithobates zou horen bij de 
Rana-soorten van Noord-Amerika. Het is 
natuurlijk wel de vraag of deze verschillen-
de Rana-soorten wel zo verwant zijn dat 
ze allemaal tot hetzelfde subgenus zouden 
moeten worden gerekend. Tenslotte zijn 
onze Europese Rana-soorten uiteindelijk 
ook opgesplitst in twee verschillende 

groepen, de bruine kikkers (Rana) en de 
groene kikkers (Pelo phylax). De toekomst 
zal het leren.

Het is een algemeen voorkomende, zeer 
grote kikker met een lengte van 15 cm tot 
soms zelfs 20 cm. Ook de larven kun-
nen zeer groot worden, op Mount Desert 
Island ving mijn nichtje een exemplaar van 
ruim 10 cm. De gemetamorfoseerde dieren 
zijn wisselend groen van kleur en hebben 
grote trommelvliezen, vooral de mannen, 
met een richel die zich daar achter naar 
beneden afbuigt. Ze hebben geen dorsola-
terale richels.

Ze hebben een groot natuurlijk ver-
spreidingsgebied in het midden en oosten 
van de V.S. tot een klein stukje in Canada, 
maar ze zijn zeer veel uitgezet, overigens 

Rana (Lithobates) 

catesbeiana  

vrouw, 2011. Er is 

geen dorsolate

rale richel
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door hun enorme vraatzucht niet ten 
voordele van de plaatselijke amfibieën en 
reptielen.

Volwassen dieren zag ik vooral ’s zo mers, 
aan de rand van de wat grotere waterpar-
tijen met veel vegetatie. Daar waren ze 
ook in flinke aantallen te zien. Opvallend 
was dat als je langs de waterrand liep, de 
dieren het water insprongen met een kreet. 
Andere kikkers deden dat niet. In de herfst 
zag ik vooral de kleinere exemplaren, 
maar dan steeds bij wat kleinere poelen, 
vaak niet meer dan een plas in het bos. 

Rana (Lithobates) 

catesbeiana. Drie 

halfwas exempla

ren op boomstam 

en een exemplaar 

in het water, 2011

Rana (Lithobates) 
clamitans melanota 

Green frog

Dit is een soort kleinere uitvoering van de 
Bullfrog, die in de zomer ook in dezelfde 
wat grotere waterpartijen te vinden is. 
Deze soort hoort eveneens tot de familie 
Ranidae en is algemeen voorkomend in 
een groot deel van het midden en oosten 
van de V.S., noordelijk tot in Canada, 
in het zuiden vervangen door de nomi-
naatvorm Rana (Lithobates) clamitans 
clamitans, de Bronze frog. Ze zijn variabel 
van kleur, maar doorgaans groen, en heb-
ben eveneens grote trommelvliezen, vooral 
de mannen, maar blijven wat grootte 
betreft (tot 10 cm) duidelijk achter bij de 
Bullfrog. Ze hebben ook een naar beneden 
afbuigende richel achter het trommelvlies, 
maar daarnaast een dorsolaterale richel 
die achter op het lijf eindigt, maar niet 
doorloopt tot de liezen. Daarnaast bleek, 
dat als je deze dieren aan de waterrand 
verstoorde, ze het water in sprongen zon-
der geluid te maken. Ook handig voor een 
snelle determinatie. In de herfst en in de 
lente vond ik deze soort, ook de volwassen 
dieren, vooral in kleinere poelen en plassen 
in het bos.
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Rana (Lithobates) palustris 
Pickerel frog

Deze soort hoort eigenlijk tot de grote 
groep luipaardkikkers, een soortenrijke en 
moeilijk uit elkaar te houden groep, maar 
is als enige vrij goed van de andere te on-
derscheiden. Ze horen ook tot de familie 
Ranidae.

De dieren hebben twee gele dorsolate-
rale richels welke tot de liezen doorlopen. 
Ze missen de naar beneden buigende 
richel achter het oor. Ze worden zo’n 7,5 
cm lang. Typisch kenmerk van deze soort, 
waarmee ze zich onderscheiden van de 
overige luipaardkikkers, is dat ze twee 
rijen min of meer vierkante of rechthoe-
kige bruine vlekken op hun rug hebben, de 
overige luipaardkikkers hebben altijd min 
of meer ronde vlekken. Verder zijn bij de 

Pickerel frog de achterpoten aan de onder-
zijde deels helder geel of oranje gekleurd.

Ze zijn in de zomer langs de randen van 
meertjes en andere waterpartijen te vinden 
en springen In tegenstelling tot de vorige 
twee soorten bij verstoring doorgaans 
richting het land. Lopend langs de water-
kant zijn deze drie soorten dus gemakke-
lijk van elkaar te onderscheiden.

De rest van het jaar zijn ze eigenlijk 
overal wel tegen te komen. Ze schijnen 
weinig door slangen te worden gegeten 
omdat ze een niet-smakelijke huidafschei-
ding hebben. Hun verspreidingsgebied 
omvat de oostelijke helft van de V.S. en 
loopt door tot oostelijk Canada.

ßRana (Litho-

bates) clamitans 

melanota, 

Mount Holyoke, 

sept.2015. Er is 

een dorsolaterale 

richel te zien, die 

niet doorloopt tot 

de liezen.

åRana (Litho-

bates) clamitans 

melanota. High 

ledges, 2008. Let 

op de dorsola

terale richel, die 

halverwege het 

lichaam eindigt.

âRana (Litho-

bates) palustris, 

High ledges, 2008
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á Rana (Litho-

bates) palustris. 

Quabbin reser

voir, september 

2015

à Rana (Litho-

bates) palustris, 

ongebruikelijke 

tekening, 2011
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Rana (Lithobates) sylvatica 
Wood frog

Dit dier is wat uiterlijk betreft goed 
vergelijkbaar met de verschillende bruine 
kikkersoorten uit Europa, inclusief het 
masker en de dorsolaterale lijsten, en 
wordt ook in hetzelfde genus onderge-
bracht. AmphibiaWeb plaatst ze in het 
subgenus Lithobates, maar ze verhouden 
zich volgens mij tot de overige, meer groe-
ne kikker-achtige soorten, als het Europese 
genus Rana tot het genus Pelophylax. Ik 
twijfel hier dus over.

Ze bereiken een lengte van ongeveer 
7 cm. Uiteraard hoort ook deze soort tot 
de familie Ranidae. Het moment om ze 
in grote aantallen te zien is het vroege 
voorjaar, wanneer ze op weg gaai naar 
tijdelijke poelen om zich voort te planten. 
Dit zijn vaak dezelfde poelen als die Am-
bystoma maculatum gebruikt, en ze kun-
nen dezelfde routes daarnaartoe volgen. 
Vandaar dat ik ze in 2005 bij de tunnels 
heb gezien die bij Ambystoma maculatum 
staan beschreven. Daar kwamen ze in 

forse aantallen aan gehupt, individueel 
of in amplexus. Hun roep was al goed te 
horen vanuit de tijdelijke poelen en zou 
lijken op de “quack of a duck”. Dat moet 
dan wel een Amerikaanse eend zijn, want 
ik vond het er niet op lijken. 

In de zomer en herfst zijn de dieren 
verspreid te vinden, vooral in vochtige 
bossen. Ze kunnen regelmatig worden 
gezien en blijken zeer goed gecamoufleerd 
als ze stil tussen afgevallen bladeren zitten. 
Hun overwintering is heel bijzonder, om-
dat ze stijf bevroren kunnen raken maar 
toch in het voorjaar bij dooi weer tot leven 
komen. 

Ze hebben een groot verspreidingsge-
bied, het noordoosten en noorden van de 
V.S. en grote stukken van Canada. Bij deze 
noordelijke verspreiding is het natuurlijk 
erg handig dat je niet dood gaat als je 
bevroren raakt. In de meest noordelijke 
gebieden planten ze zich voort in toendra-
poelen. 

Rana (Lithobates) 

sylvatica, Mount 

Tom, oktober 

2013
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Pseudacris crucifer 
Spring peeper

Veel mensen hebben deze kleine, tot 3 cm 
lange kikker wel gehoord, maar nooit ge-
zien. In het voorjaar, vlak nadat de eerste 
Ambystoma maculatum en Rana sylvatica 
naar hun voortplantingspoelen zijn getrok-
ken, laten de Spring peepers zich horen 
in moerassige gebieden. De mannetjes 
maken vanuit de beplanting regelmatig een 
piepgeluid, maar omdat ze met duizenden 
zijn klinkt dit als een overweldigend koor. 
Op dat moment zijn ze werkelijk overal in 
Massachusetts te horen, maar je krijgt ze 
niet makkelijk te zien. Ze zwijgen als je in 
de buurt komt. De rest van het jaar leven 

ze verspreid en verborgen. In 2005 heb ik 
deze dieren dus volop gehoord, maar ik 
heb ze toen niet gezien. In 1996 op Mount 
Desert island dacht ik dat ik een dia 
maakte van een pas gemetamorfoseerde 
Woodfrog. Pas thuis, bij het projecteren 
van de dia, bleek dat ik een juveniele 
Spring peeper had gefotografeerd.

Deze soort hoort bij de familie Hylidae 
en heeft als onderscheidende kenmerk een 
X-vormige tekening op de rug. De dieren 
hebben een groot verspreidingsgebied, de 
oostelijke helft van de V.S. en noordelijk 
hiervan tot diep in Canada.

á Rana (Litho-

bates) sylvatica, 

Mount Tom, 

oktober 2013

ä Pseudacris 

crucifer juveniel, 

groene vorm. 

High ledges, sep

tember 2015

à Pseudacris 

crucifer juveniel, 

bruine vorm. High 

ledges, septem

ber 2015
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Chrysemys picta picta 
Eastern painted turtle

Dit is een veel voorkomend dier, met een 
schildlengte tot 15 cm, dat bij voorzich-
tige benadering ook vaak is te zien. Elke 
zonbeschenen plas komt in aanmerking, 
liefst met een paar in het water drijvende 
boomstammen daarin. Ze zijn wel erg 
schuw, en een verrekijker en een telelens 
zijn wel noodzakelijk. Vooral in het voor-
jaar zijn ze vaak in grote getale zonnend te 
zien, de rest van het jaar zijn ze nog steeds 
regelmatig zichtbaar (behalve uiteraard in 
de winter).

De nominaatvorm heeft een voor schild-
padden ongebruikelijk kenmerk. De verte-
brale en costale schilden van het carapax 
liggen min of meer op één lijn, wat nog 
wordt benadrukt door de lichte omzoming 

van deze schilden. Gebruikelijk is dat deze 
schilden alternerend (verspringend) ten 
opzichte van elkaar liggen. Dat maakt 
deze dieren onmiskenbaar. De ondersoort 
C. picta marginata (Midland painted 
turtle) heeft wel alternerende schilden en 
de randen zijn iets minder uitgesproken 
licht omzoomd. Dit dier komt ook voor 
in Massachusetts en hybridiseert met de 
nominaatvorm. Dit kan natuurlijk aan-
leiding geven tot een wat meer moeizame 
identificatie. De soort hoort tot de familie 
Emydidae. De nominaatvorm komt voor 
in de meest oostelijke staten van de VS 
(m.u.v. Florida) en Canada, de Midland 
painted turtle met enige overlap in een 
bredere strook ten westen hiervan.

Drie zonnende 

Chrysemys picta 

picta. Let op de 

rangschikking van 

de vertebrale en 

costale schilden. 

Amherst, septem

ber 2011.
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Twee zonnende 

Chrysemys picta 

picta. Amherst, 

september 2011

Het meest nabije 

dier met schildpa

troon passend bij 

Chrysemys picta 

picta, het verste 

dier met schild

patroon passend 

bij Chrysemys 

picta marginata. 

Arcadia Wildlife 

Sanctuary, 

Easthampton MA, 

september 2015.

Chrysemys picta 

picta. Het voorste 

dier met een 

schild anomalie 

(gedeeld costaal 

schild). Arcadia 

Wildlife Sanctu

ary, september 

2015.
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Chelydra serpentina 
Snapping turtle

Dit is een groot, verborgen levend dier 
dat hoort tot de familie Chelydridae. 
Ze kunnen meer dan 35 cm schildlengte 
bereiken en hebben een grote kop met 
sterke kaken. De eerste keer dat ik dit dier 
zag was in 1991 in Puffer’s Pond. Ik had 
vlak daarvoor in een moerasachtig ge-
biedje aan de overzijde mijn eerste Pickerel 
frog gevangen en was terug gezwommen 
om foto’s te maken. Toen ik weer naar 
de overkant zwom om de kikker terug 
te zetten kwam er opeens op twee meter 
voor me een bijtschildpad boven, met een 
schildlengte van ongeveer 25 cm. Ik voelde 
een aandrang om hem te pakken, maar ik 
besloot toch dat het terugbrengen van de 

kikker een hogere prioriteit had. Achteraf 
een wijze keus, want het is niet zonder 
risico om al zwemmend zo’n agressief dier 
te proberen te pakken. In 1996 vonden we 
bij het Quabbin reservoir aan de water-
kant een schedel van een grote bijtschild-
pad en tenslotte zag ik in 2011 in een 
meertje in een moerassig gebied langs het 
High Ledges trail, nabij Shelburne Falls, 
een groot exemplaar onder water zwem-
men. Ze schijnen redelijk algemeen te zijn 
en in bijna elke permanente waterpartij te 
vinden, maar ze zonnen eigenlijk nooit en 
zijn dus niet gauw te zien. Hun versprei-
dingsgebied omvat de gehele oostelijke 
helft van de V.S.

Chelydra serpen-

tina, pasgeboren. 

Verkeersslachtof

fer. Arcadia Wild

life Sanctuary, 

september 2015
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Sternotherus odoratus 
Common musk turtle

Dit kleine dier met een maximale schild-
lengte van 11 cm, hoort tot de familie 
Kinosternidae. Het is een zeer algemeen 
voorkomende soort, die zelden wordt 
gezien, omdat ze niet vaak zonnen. Als 
ze dat wel doen dan schijnen ze zelfs tot 
twee meter hoog in struiken en bomen die 
boven water hangen te klimmen. Ik heb ze 
zelf drie maal gezien in Puffer’s Pond, in de 
herfst van 2011 en 2013. Eén keer gewoon 

op een in het water drijvende boomstam 
en twee keer zaten ze op een tak die om-
hoog uit het water stak. Twee keer was dat 
op zo’n 2,5 meter uit de kant, en omdat de 
dieren niet schuw reageerden, kon ik echt 
dichtbij komen zonder ze te verjagen.

Hun verspreidingsgebied omvat het 
gehele zuidoosten van de V.S. tot ver in 
het noordoosten en een klein stukje in 
Canada.

Sternotherus odo-

ratus. Amherst, 

september 2013

Sternotherus 

odoratus en Chry-

semys picta op 

een boomstam. 

Amherst, septem

ber 2011
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Thamnophis sirtalis sirtalis 
Eastern garter snake

Deze slanke slang bereikt gewoonlijk 
een lengte van 70 cm, maar er zijn ook 
fors grotere exemplaren gevonden. Het 
verspreidingsgebied van de nominaatvorm 
omvat het gehele oosten de V.S., met 
uitzondering van de meest noordoostelijke 
staten. Er zijn meer dan tien ondersoorten 
beschreven en de soort komt over de hele 
breedte van de V.S. voor. Ze kunnen in al-
lerlei habitats gevonden worden, maar per-
soonlijk heb ik ze altijd in de wat drogere 

en beboste gebieden gevonden. De dieren 
zijn regelmatig te zien en gemakkelijk te 
vangen voor het maken van foto’s. Ik ben 
nooit door deze slangen gebeten, hoewel er 
wel eens dreigend een bek wordt geopend. 
Tijdens wandelingen in de herfst zie ik ze 
in wat grotere aantallen, vaak zonnend 
op of naast bospaden. Als het weer al 
kouder is geworden zie je ze soms wel in 
het laatste zonnetje liggen om nog wat op 
te warmen. 

Thamnophis sirtalis pallidulus 
Maritime garter snake

Deze ondersoort komt voor in de overge-
bleven noodoostelijke staten, vanaf Mas-
sachusetts, en de aangrenzende gebieden 
van Canada. Ik heb dit dier maar één keer 
gezien, in 1996 op Mount Desert Island. 
Het dier zwom tussen de kikkers in een 
bergmeertje en kon met een snelle greep 

worden gevangen. In tegenstelling tot 
de nominaatvorm reageerde dit dier wel 
agressief. Het dier had een dambordachtig 
patroon op de rug. Ze kunnen zo’n 90 
cm groot worden, maar dit dier was naar 
schatting 60 cm.

ßßThamnophis 

sirtalis sirtalis. 

High ledges, sep

tember 2011.

â Thamnophis 

sirtalis sirtalis. 

September 2011.

àà Thamnophis 

sirtalis sitalis. 

Mount Grace 

State forest, sep

tember 2015.
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Thamnophis sauritus sauritus 
Eastern ribbon snake

Dit dier heeft wat weg van de Kouse-
bandslang, maar is sterk gebonden aan 
water en is nog veel slanker. Lengte tot 
zo’n 70 cm, maar incidenteel worden ook 
grotere exemplaren gevonden. Ik heb deze 
dieren enkele keren in of bij zon beschenen 
meertjes en plassen gevonden. Beverpoelen 
lijken erg geschikt.

De dieren zijn enigszins schuw, maar 
bij rustig bewegen wel goed in het water 
te volgen. Ik heb ik oktober 2013 ook 
een pasgeboren jong gevonden op een 

zandpad vlak naast een beverpoel. Dit dier 
werd door zijn ongelukkige biotoopkeuze 
natuurlijk een dankbaar foto object. Veras-
send was dat het dier zich met open bek 
oprichtte en ook echt agressief uithaalde. 
Bij zo’n mini-worm overigens niet echt 
indrukwekkend. 

Het verspreidingsgebied omvat de 
oostelijke staten van de V.S. m.u.v. Florida 
en enkele aansluitende staten langs de Golf 
van Mexico. Er zijn nog enkele ondersoor-
ten beschreven in aangrenzende gebieden.

Pantherophis obsoletus obsoletus 
Black rat snake

Voorheen Elaphe obsoleta obsoleta gehe-
ten. Een doorgaans egaal zwarte slang met 
een lengte tot 1.80 meter, soms zelfs groter. 
Er is een slang waar hij wat kleur betreft 
mee verward kan worden, de Northern 

black racer (Coluber constrictor constric-
tor). Deze is slanker en is zwart van boven 
en onder, met meestal wat wit onder de 
kin en op de keel. De zwarte rattenslang 
is wat plomper en heeft behalve wit op 

ßß Thamnophis 

sirtalis sirtalis. 

High ledges, sep

tember 2011.

â Thamnophis 

sauritus sauritus. 

uabbin reservoir 

september 2011.

Quabbin reservoir
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de keel ook op de buik wat variërend 
lichtere kleuren. Ik zag dit dier in 2008 in 
het Wendell state forest, in het noorden 
van Massachusetts. Het dier kroop tijdens 
bewolkt weer zonder zon overdag rond in 
een bebost gebied. Het dier zal zo’n 1.50 
meter lang zijn geweest. Het dier komt in 
allerlei habitats voor van zeeniveau tot 

vrij hoog in de bergen. Het verspreidings-
gebied de soort omvat de oostelijke helft 
van de V.S., noordelijk tot aan Canada. 
De nominaatvorm neemt hier grofweg het 
bovenste tweederde deel van in beslag, 
het zuidelijke deel wordt bewoond door 
enkele andere ondersoorten, waarmee de 
Zwarte rattenslang soms hybridiseert.

Pantherophis ob-

soletus. Wendell 

state forest, juni 

2008.

Nerodia sipedon sipedon 
Northern water snake

Een bewoner van moerassen, meren en 
stromen, met een lengte van 60-100 cm. 
De dieren zijn wisselend gekleurd met 
een lichtere ondergrond en donkere brede 
banden, naar achteren toe overgaand in 
grote vlekken afwisselend op de rug en op 
de flanken.  Ondergrond in kleur wis-
selend van grijs tot donkerbruin, banden 
en vlekken variërend van roodbruin tot 
zwart. Het verspreidingsgebied omvat 
grofweg de noordelijke helft van de 
oostelijke helft van de V.S. In dit gebied 
is het de enige grote waterslang, wat fijn 

is voor determinatie, omdat in het zuiden 
nog meerdere soorten en ondersoorten 
waterslangen voorkomen die zeer moeilijk 
uit elkaar zijn te houden. Ze zijn plom-
per dan bijvoorbeeld Thamnophis, maar 
voeden zich ook met kikkers, salamanders 
en vissen. Ze schijnen vrij algemeen te zijn, 
maar ik heb pas in 2013 een exemplaar 
gezien, zwemmend vlak langs de kant van 
Puffer’s Pond, waar ik eigenlijk op zoek 
was naar moerasschildpadden.  Het dier 
was niet schuw en ik kon vele meters met 
hem meelopen.

ä Nerodia 

sipedon, zonnend 

langs de rand 

van het Quabbin 

reservoir, septem

ber 2015.

àNerodia 

sipedon, Amherst, 

2013.
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Lampropeltis triangulum triangulum 
Eastern milksnake

Dit is niet een echte waarneming, maar 
gebaseerd op een vervelling, die ik in 2011 
vond bij de High ledges. Hierop is nog een 
banderingspatroon te herkennen, waarbij 
de schubben niet gekield zijn. In dit gebied 
zouden drie soorten voor dit patroon in 
aanmerking komen. Ten eerste Nerodia 
sipedon sipedon, waarvan de lichtere 
stukken tussen de banden heel smal zijn 
en niet zoals bij deze vervelling. Bovendien 
heeft deze soort gekielde schubben en zijn 
ze meer in de lagere waterrijke gebieden 
te verwachten. De Northern Copperhead, 
Agkistrodon contortrix mokasen, heeft 
banden die breder op de zijkanten zijn en 
smaller op de rug, wat die enigszins doet 
lijken op zandlopers. Bovendien hebben 
ze licht gekielde schubben. Hoewel is 
deze soort zelf niet heb gezien, is er uit 
2013 wel een waarneming van deze soort 
iets zuidelijker, op Mount Tom, door een 
vriendin van mijn zus.

De Eastern milksnake heeft in ieder 
geval gladde schubben en een banderings-
patroon dat deels mogelijk zou kunnen 
passen bij deze vervelling. Voor de vol-

ledigheid, de beide zwarte slangen uit de 
regio (Pantherophis obsoleta obsoleta en 
Coluber constrictor constrictor), zo ze nog 
een vaag doorschemerend patroon hebben, 
is dat eerder een vlekkerig patroon. Colu-
ber constrictor constrictor heeft wel gladde 
schubben, Pantherophis obsoleta obsoleta 
licht gekielde. Een andere theoretisch 
mogelijke kandidaat zou nog kunnen zijn 
Crotalus horridus, de Timber rattlesnake, 
die vroeger in dit gebied voorkwam, maar 
nu mogelijk hier is uitgestorven. Ook met 
een deels gebandeerd patroon, maar met 
gekielde schubben. Bovendien zijn ze, 
anders dan deze vervelling, vrij plomp. 
Vandaar mijn aanname dat het om een 
vervelling van Lampropeltis triangulum 
triangulum gaat.

Het verspreidingsgebied van deze soort 
omvat de oostelijke helft van de V.S., 
waarvan de nominaatvorm de Noord-
oostelijke hoek inneemt. Ze leven in zeer 
uiteenlopende biotopen en leven vaak ver-
borgen. Ze eten vooral knaagdieren, maar 
soms ook slangen, zelfs giftige.

Beverpoel bij 

 Quabbin reser

voir, 2013
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Overige soorten
De hieronder vermelde soorten komen ook 
in het beschreven gebied voor, alleen ben 
ik er zelf nog niet in geslaagd deze soorten 
te vinden. Deels komt dit doordat dit niet 
echt herpetologische vakanties zijn. . Som-
mige soorten zijn echter ook zeldzaam of 

hebben een zeer verborgen levenswijze. 
Vermoedelijk zou een groepje fanatieke 
herpetofanaten, met een strakker omlijnd 
programma, de resultaten aanzienlijk kun-
nen verbeteren. Onderstaande soorten il-
lustreren wel hoe soortenrijk dit gebied is.

Ambystoma opacum 
Marbled salamander

Dit dier heeft evenals zijn verwant de 
Spotted salamander een verborgen levens-
wijze. Door het hele jaar dus vrij moeilijk 
te vinden, soms echter ’s nachts bij regen 
wel boven de grond. Maar waar de Spot-
ted salamander in de voortplantingstijd 
zich duidelijk in groten getale verzameld 
bij tijdelijke poelen, blijven de Marbled 
salamanders meer verspreid.

De vrouwtjes leggen in de herfst hun eie-
ren op een lagere plek in het terrein, welke 
bij de eerste regen volloopt. Het vrouwtje 
bewaakt de eieren tot ze uitkomen. Hun 
verspreidingsgebied reikt net tot in Mas-
sachusetts. Een en ander zorgt ervoor dat 
ze waarschijnlijk moeilijker te vinden zijn 
dan de Spotted salamander.

Ambystoma laterale x Ambystoma jeffersonianum 
Natuurlijke hybride van Blue-spotted salamander en Jefferson salamander.

Deze groep heeft zijn verspreidingsgebied 
in het noordoosten van de V.S., en verder 
tot diep in Canada, verder dan welke 
andere salamander in dit gebied. Het 
noordelijkste deel wordt bewoont door 
A. laterale, het meest zuidelijke deel door 
A. jeffersonianum. Maar in het midden 
is er een zeer brede zone met natuurlijke 

hybridisatie. Dit gebied omvat onder 
andere New England. Wat levenswijze en 
voortplanting betreft lijken ze op de Spot-
ted salamander. Door het hele jaar door 
zijn de dus moeilijk te vinden en je zou 
eigenlijk een plek moeten weten waar ze 
zich voortplanten, zoals voor de Spotted 
salamander bekend is uit Amherst.

Gyrinophilus porphyriticus porphyriticus 
Northern spring salamander

Het verspreidingsgebied omvat een groot 
deel van New England en een stukje ver-
der richting het zuidwesten, waar enkele 
ondersoorten zijn beschreven. Ze komen 
graag voor in heldere bronnen en berg-

stroompjes, maar ook in drassige gebie-
den en plassen in de omgeving, verstopt 
tussen stenen en stronken. Ook hier had 
ik dus beter moeten zoeken in de nattere 
gebieden.

Scaphiopus holbrooki holbrooki 
Eastern spadefoot

Dit dier komt voor in het zuidoosten van 
de V.S. en verder in de meest oostelijke 
staten tot in Massachusetts. Ze leven daar 
vooral in zanderige gebieden met losse 
bodem, waar ze zich soms voor maanden 

in ingraven. Maar ze zijn wel bij vochtig 
weer en regen ’s nachts bovengronds te 
vinden. Bij hevige regenval in de zomer-
maanden planten ze zich voort. In dit 
geval is de kans om ze te vinden dus niet al 
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te groot, maar om een kans te maken zou 
ik dus tijdens regenachtige nachten moeten 

zoeken.

Anaxyrus fowleri 
Fowler’s toad

Het verspreidingsgebied van dit dier om-
vat het zuidoosten van de V.S. met uitzon-
dering van Florida, met een kleine uitloper 
richting Massachusetts. Zie ook mijn 
opmerkingen bij Anaxyrus americanus. De 
dieren zijn dus wel uit elkaar te houden. 
In de Atlantische kuststaten zouden ze 
talrijker zijn dan meer in het binnenland, 

waar ze meer gelokaliseerd voorkomen, 
vooral in zanderige gebieden. Wellicht zou 
meer gericht in dat soort terrein zoeken 
het vinden van deze soort mogelijk maken. 
Voorlopig tel ik braaf wratten bij alle pad-
den, hoewel dat door hybridisering ook 
niet altijd uitsluitsel zal geven.

Hyla versicolor/Hyla chrysoscelis 
Gray treefrog

In het veld zijn de dieren alleen uit elkaar 
te houden met behulp van het geluid van 
de mannetjes. Maar dat heeft weer te 
maken met de hoogte en de frequentie van 
het geluid, wat ook weer afhankelijk is van 
de omgevingstemperatuur. Hyla versicolor 
is de tetraploïde vorm (vier chromosomen 
sets) van de normaal diploïde (twee chro-
mosomen sets) Hyla chrysoscelis. Ze zijn 

buiten het voorplantingsseizoen zelden op 
de grond of aan de waterkant te vinden, 
maar houden zich vooral op in lage bomen 
en struiken vlakbij of in het water. Ze 
zijn daar door hun schutkleur moeilijk te 
vinden. Hun verspreidingsgebied omvat 
de oostelijke helft van de V.S., tot net in 
Canada. Misschien toch nog eens beter 
zoeken in de voortplantingstijd.

Rana (Lithobates) pipiens 
Northern leopard frog

Dit dier heeft een groot verspreidings-
gebied in het noorden van de V.S. en het 
zuiden van Canada. Zijn biotoopvoorkeur 
lijkt sterk op die van de Rana (Lithobates) 
palustris. Maar dat laatste dier heb ik zeer 
vaak gevonden in diverse biotopen, dus 
het is een beetje vreemd dat Rana pipiens 
nooit is gezien. Aan de andere kant is 

bekend dat Rana (Lithobates) pipiens in 
het verleden veel is gebruikt voor biologie 
practica en dat ze in hun hele versprei-
dingsgebied in aantallen sterk achteruit 
zijn gegaan. Mogelijk is deze teruggang 
voorbij gegaan aan Rana (Lithobates) 
palustris, zodat die thans relatief meer te 
vinden zijn.

Clemmys insculpta 
Wood turtle

Verspreidingsgebied New England en het 
oosten van Canada, en naar het westen 
een wat verbrokkelde verspreiding in het 
grote meren gebied. Hoewel ze vroeger 
in dit gebied vrij algemeen waren, zijn ze 
sterk in aantallen teruggegaan en zijn ze 
nu zeldzaam. Hoewel de dieren goed kun-

nen zwemmen en zelfs in water overwin-
teren, lopen ze vaak op land ver van het 
water. Voor het aquatische milieu hebben 
ze een voorkeur voor langzaam stromende 
rivieren met zanderige bodem. Op land 
zijn ze te vinden in bossen en weiden.

Waarschijnlijk is hun zeldzaamheid de 
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oorzaak dat ze nooit gevonden zijn. Ik heb 
in 2011 wel een keer een poging gedaan 
ze te vinden in een klein natuurgebiedje in 

het zuiden van Massachusetts (Laughing 
brook Wilslife Sanctuary), waar ze zouden 
voorkomen. Dat heeft niets opgeleverd.

Clemmys guttata 
Spotted turtle

Dit dier komt voor in de oostelijke staten 
van de V.S., en vanuit New England land-
inwaarts richting het westen, met enkele 
restpopulaties in Canada. Het biotoop 
bestaat uit moerassen, veengebieden, poe-
len en andere ondiepe wateren. Ze zijn vrij 

zeldzaam en schuw. Als ze worden gezien 
dan is het in het voorjaar. Dat is vergelijk-
baar met Chrysemys picta picta. Misschien 
dus nuttig om weer eens in het voorjaar te 
gaan zoeken.

Emydoidea blandingi 
Blanding’s turtle

Het hoofdverspreidingsgebied is meer naar 
het westen in het grote meren gebied, maar 
er is een restpopulatie in Oost Massachu-
setts. Waarschijnlijk viel dit gebied buiten 

het gebied waar ik heb gezocht. Het is 
een waterbewoner, maar begeeft zich ook 
vaak op land, maar nooit ver van water of 
moerassen.

Terrapene carolina carolina 
Eastern box turtle

Deze soort heeft een groot verspreidings-
gebied in de oostelijke helft van de V.S., de 
nominaatvorm neemt hiervan het noord-
oostelijke deel voor zijn rekening, waarbij 
de dieren voorkomen tot in Massachusetts 
en zelfs een klein stukje in Maine. In 
het zuiden zijn ze, zoals te verwachten, 
talrijker dan in het noorden, maar ze zijn 
veel gevangen om als huisdier te houden. 
Bovendien zijn ze vaak verkeersslachtoffer 
in gebieden met veel wegen. DeGraaf & 
Rudis geven in 1983 al aan dat, hoewel ze 
plaatselijk algemeen kunnen zijn, ze in veel 
gebieden in aantal teruglopen. 

Hoewel de dieren horen tot de Emy-
didae, hebben ze het uiterlijk van een 

landschildpad, en als volwassen dieren ook 
het gedrag. De dieren komen in verschil-
lende habitats voor zoals bossen, moeras-
sen, randen van open terreinen e.d. Ze 
verbergen zich bij aanhoudend droog weer 
voor langere tijd ondergronds of onder 
stronken, maar soms nemen ze dan een 
uitgebreid (modder)bad. Bij hevige regen 
kunnen ze tevoorschijn komen. DeGraaf 
& Rudis (1983) melden nog een voorkeur 
voor zanderige grond en voor hoogspan-
ningskabels open gekapte gebieden, en 
voor Massachusetts een voorkomen op 
berghellingen. Wellicht geeft dat aan-
knopingspunten voor een eventueel meer 
gericht zoektocht.

Storeria dekayi dekayi 
Northern brown snake

Een kleine (tot 30 cm), zeer algemene 
soort van de oostelijke helft van de V.S., 
waarbij de nominaatvorm het noordoos-
ten bezet met een groot gebied van hybri-
disering met de Midland brown snake, S. 

d. wrightorum. Soms zelfs voorkomend 
in parken en tuinen in steden, maar ze 
worden door hun verborgen levenswijze 
zelden tot nooit gezien. Ze komen in zeer 
verschillende biotopen voor, maar altijd 

lacerta73-6bin.indd   241 15/02/16   09:56



New eNglaNd (2)

242 Lacerta  Nummer 6 Jaargang 73

ondergronds of onder boomstronken en 
stenen. Daarnaast worden ze, als ze al eens 
gezien worden, vaak gehouden voor een 
jonge Thamnophis, waar ze op lijken. In 
juli en augustus gaan ze nog dieper de bo-

dem in om de zomerhitte te ontlopen, dus 
voor de toekomst is het devies nog meer 
stronken en stenen keren, vooral in herfst 
en voorjaar.

Storeria occipitomaculata occipitomaculata 
Northern redbelly snake

Een met de Brown snake vergelijkbare 
soort (met 25 cm nog iets kleiner) met 
verborgen levenswijze en een overeenkom-
stig verspreidingsgebied, hoewel iets meer 
verbrokkeld. De nominaatvorm neemt 
het grootste deel van dit gebied voor zijn 
rekening, het centrale en noordoostelijke 

deel, en hybridiseert met andere onder-
soorten in het noordwesten en zuiden. Zou 
vooral voorkomen in de meer bergachtige 
gebieden in het noordoosten. Ook hier 
geldt dus meer volharding bij het keren 
van stenen en stronken.

Diadophis punctatus edwardsii 
Northern ringneck snake

Eveneens een vrij kleine soort (tot 50 cm) 
met een verborgen levenswijze onder ste-
nen, stronken en andere materialen. Deze 
soort komt voor in de zuidoostelijke helft 
van de V.S., met de hier beschreven onder-
soort in het noordoostelijke derde deel. 

Komt vooral voor in beboste gebieden 
met veel schuilplaatsen. Het is duidelijk 
dat ook voor het vinden van deze soort 
meer stenen en stronken moeten worden 
gekeerd.

Carphophis amoenus amoenus 
Eastern worm snake

Evenals de vorige drie soorten een kleine 
slang (30 cm) met en zelfs nog meer 
verborgen levenswijze. Ze worden zelden 
gezien, soms onder stronken of bij het 
omspitten van vochtige grond. In de 
zomermaanden trekken ze zich nog verder 
in de bodem terug. Daarnaast zijn het 
nachtdieren met langdurige perioden van 

inactiviteit. De soort komt voor in het 
oosten van de V.S., met uitzondering van 
het zuidoostelijke en het noordwestelijke 
deel. De nominaatvorm bewoont het 
noordoostelijke deel van dit gebied, tot net 
in Massachusetts. Niet verbazingwekkend 
dus dat deze soort nooit is gevonden. Zal 
vermoedelijk een kwestie van geluk zijn. 

Opheodrys vernalis vernalis 
Smooth green snake

Een vrij kleine (tot 50 cm) insectenetende 
slang met een verspreidingsgebied van 
New England en het oosten van Canada 
richting het grote merengebied en naar het 
westen steeds meer verbrokkeld. Algemeen 
voorkomend maar afnemend in aantallen, 
mogelijk door insecticiden gebruik. De 

soort heeft een voorkeur voor grasachtige 
open plekken in hogere en bergachtige ge-
bieden. Ook de afname van open gebieden 
zou een reden kunnen zijn voor hun terug-
gang. In ieder geval is nu duidelijk waar ik 
ze zou moeten zoeken.
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Heterodon platyrhinos 
Eastern hognose snake

Dit dier heeft een groot verspreidingsge-
bied in de oostelijke helft van de V.S., met 
een uitloper naar het noordoosten tot net 
in Massachusetts. Ze hebben een voorkeur 
voor zanderige open gebieden. Hoewel ze 

plaatselijk algemeen kunnen zijn, is het 
de vraag of dat ook geldt voor de rand 
van hun verspreidingsgebied. Maar het 
is duidelijk in wat voor terrein ik ze zou 
moeten zoeken.

Coluber constrictor constrictor 
Northern black racer

Deze soort komt met vele ondersoorten 
voor van de oostkust tot de westkust van 
de V.S. De nominaatvorm komt voorin het 
noordoostelijke deel hiervan tot in Maine. 
Ze bewonen hierin een groot aantal bio-
topen. Het betreft een grote (tot 1,50 m) 

bij benadering snel vluchtende slang. Ze 
komen plaatselijk veel voor, maar zijn 
erg territoriaal, dus zullen vrij verspreid 
voorkomen. Mogelijk heb ik ze daarom 
nog nooit gezien.

Agkistrodon contortrix mokasen 
Northern copperhead

Deze gifslang heeft een groot versprei-
dingsgebied in de zuidoostelijke helft van 
de V.S., met uitzondering van Florida en 
met een uitloper tot in Massachusetts. Ze 
komen niet veel voor en hebben een voor-
keur voor loofbossen en rotsige hellingen. 
Hoewel ik ze zelf niet heb gezien, heeft een 
Nederlandse vriendin van mijn zus tijdens 

een wandeling met de plaatselijke wandel-
club op Mount Tom in september 2013, 
er wel enkele gezien in een rotsspleet, en 
daar ook foto’s van genomen. Hoewel ik 
de maand daarop met dezelfde groep op 
Mount Tom was, vonden ze het toen te ver 
omlopen om mij die plek te laten zien. He-
laas dus, maar ik zie wel mogelijkheden.

Agkistrodon con-

tortrix mokasen. 

Mount Tom, 

september 2013. 

Foto Paula van 

Velzen.
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Crotalus horridus horridus 
Timber rattlesnake

De dieren hebben van oorsprong een groot 
verspreidingsgebied in de zuidoostelijke 
helft van de V.S., met een uitloper richting 
New England tot aan Maine. Ze hebben 
een voorkeur voor gekapte bosgebie-
den met secundaire groei, en daarin een 
voorkeur voor rotsachtige plekken op 
het zuiden. Ze zijn zeldzaam en plaatse-

lijk verdwenen, deels ook door actieve 
bejaging door de mens, deels door habitat 
vernietiging. Ze zoeken ook overwinte-
ringsplaatsen op rotsachtige zuidhellingen 
en overwinteren vaak samen met Copper-
heads en andere slangen. Wellicht dus nut-
tig een keer in de herfst de zuidhellingen 
van Mount Tom uit te kammen. 

Tenslotte
Ik tel nu zo’n 42 (onder)soorten in dit 
gebied, waarvan ik pas de helft heb gezien. 
Er ligt dus nog een flinke klus te wach-
ten. Door alles in dit artikel even op een 
rijtje te zetten heb ik mogelijk toch weer 
aanknopingspunten hoe ik het aantal waar 
te nemen soorten kan vergroten. Wel moge 
duidelijk zijn dat dit een voor herpeto-
logen zeer interessant gebied is, waar de 
nodige bijzondere waarnemingen kunnen 
worden gedaan. Toevallig ga ik in septem-
ber 2015 weer naar Massachusetts, dus 
wie weet wat ik dan allemaal ga vinden. Ik 
zal in ieder geval wat gerichter naar de nog 
niet waargenomen soorten op zoek gaan. 
Tot nu toe ben ik steeds naar een wille-
keurig gebied gegaan en heb daar gewoon 
gekeken wat ik tegenkwam tijdens het 
wandelen. Misschien moet ik nu gericht 
naar een bepaald type biotoop gaan om 
specifiek naar bepaalde soorten op zoek te 
gaan. Indien dat effect heeft zal ik daar op 
latere termijn verslag van doen.

Dankbetuiging
Ik dank Paula van Velzen voor het ter 
beschikking stellen van de foto’s van Ag-
kistrodon contortrix mokasen, Henk Wal-
lays voor de hulp bij het determineren van 
Desmognathus fuscus en mijn zus Loes ter 
Borg voor de gastvrijheid elke keer als ik 
weer kom opdraven.

Aanvulling 2015
In september 2015 bezocht ik Massachu-
setts nogmaals, zoals hiervoor al aangege-
ven, voor twee weken. Dit keer ook voor 
het bijwonen van een huwelijk. De tijd was 
dus wat beperkt. Daarnaast was het voor-
afgaand aan die periode erg droog geweest 
en heersten er temperaturen van boven 
30°C. Niet echt geschikt voor het vinden 
van met name amfibieën. Toch bleek mijn 
voorgenomen nieuwe strategie al enige 
vruchten af te werpen. Het hielp vermoe-
delijk wel dat het in het tweede weekend 
’s nachts heel hard was gaan regenen. Het 
doorzoeken van de natte gebieden rond 
beekjes liet zien dat Desmognathus fuscus 
best wel goed te vinden was. Ze zaten 
onder stenen in het natte zand langs de 
beek, soms half in het water. Ook Eurycea 
bislineata bleek nu eenvoudiger te vinden. 
Die zaten onder stukken en stukjes hout of 
schors op de goed vochtige bosgrond rond 
de beekjes, iets verder van het water dan 
Desmognathus. Plethodon cinereus bezette 
de rest van het bos. In de eerste week wa-
ren ze moeilijk te vinden door de droogte 
en warmte. Soms vond ik ze bij het 
omkeren van een grote boomstronk.  Na 
de hevige regen van het weekend bleken ze 
in grotere aantallen  te vinden te zijn, zelfs 
onder hooguit vuistdikke takken. Grote 
stronken omkeren was niet meer nodig, 
wat het zoeken wel efficiënter maakte. 

De regenval zorgde overigens ook voor 
een massaal verschijnen van Red efts (No-
tophthalmus viridescens juvenielen). 
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Summary

Reptiles and amphibians in northeast U.S.A.

Over the past years the author has visited New 

England on a regular basis. During hiking-trips a 

reasonable amount of observations on reptiles and 

amphibians were made. However, after several 

years it turned out that only half of the species in 

this area had been spotted. It is concluded that 

hiking is not the best way to find reptiles and amp

hibians, for a better result it will be wiser to focus 

on certain habitats and species and search more 

intensively, in order to enhance the number of 

observed species. A short visit in September 2015 

showed that it was indeed helpful to look in other 

habitats than usual. 

Een ander gebied dat ik bezocht was een 
moerassig gebiedje bij de High ledges. Hier 
bleef ik deze keer niet op de planken, die 
het pad markeerden. Terwijl ik bezig was 
Sarracenia’s (insectenetende planten) te 
fotograferen, zag ik uit mijn ooghoek iets 
wegspringen. Dit bleek een boomkikkertje 
te zijn, Pseudacris crucifer, waar ik er nog 
meer van vond,  in meerdere kleurvarian-
ten.

Het is dus niet zo dat ik nu al nieuwe 
soorten heb gevonden, maar lastige 
soorten die ik tot nu maar sporadisch en 
vaak bij toeval had gevonden, bleken toch 
eenvoudiger te vinden zijn dan ik altijd 
had gedacht.

Tenslotte nog een melding om volgende 
keer verder uit te zoeken. Een boswach-

ter bij Mount Tom meldde dat zij bij het 
Ashley Reservoir ten zuiden van Mount 
Tom onlangs een volwassen ratelslang had 
gezien. Hoewel ik de volgende dag moest 
vertrekken, leek het me nuttig toch nog 
even bij dat gebied te gaan kijken. Het 
gebied bestaat uit enkele meertjes, een 
paar plukjes bos en veel gras, meer dus 
een parklandschap en zeker geen klassiek 
natuurgebied. Ik had geen illusie dat ik 
dit dier zou vinden, en inderdaad is dat 
ook niet gelukt. Maar toen ik op het punt 
stond te vertrekken uit dit gebied, vertelde 
een bezoeker mij datzelfde verhaal, en ook 
waar het dier precies was gezien. Helaas 
was er geen tijd meer om daar alsnog 
naartoe te lopen. Maar er komt vast wel 
een volgende keer. 

Quabbin reser

voir, 2013
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De volle maan staat boven een nagenoeg 
uitgestorven Frans dorpje, de straat slechts 
spaarzaam verlicht door een tweetal 
stallantaarns die met hun gelige licht een 
fraaie halo weten te fabriceren in de nevel 
en zo bijdragen aan de spook- of sprook-
jesachtige sfeer. De hitte van de dag is om-
gezet in een zwoele deken over het land, 
onweer dreigt, maar zet nog niet door. 
Om de sfeer compleet te krijgen, zitten er 
een aantal uilensoorten om het hardst te 
roepen en vanuit de nabij gelegen velden 
klinkt het geblaf van vos en reebok.

Langs een eeuwenoud muurtje vlakbij 
het dorpskerkje staan een paar uit graniet 
uitgehakte waterbassins met bronmos en 
muurvarentjes, waarin het heldere water 
van een bronnetje wordt opgevangen. Ooit 
bedoelt voor drinkwater en dergelijke voor 
de dorpsbewoners, nu geclaimd door de 
vinpootsalamander (Lissotriton helveticus) 
en de vroedmeesterpad (Alytes obstetri-
cans), die hier hun voortplantingswater 
van hebben gemaakt. Het gefluit van de 
door het dorp verspreid zittende vroed-
meesterpadjes is het enige andere geluid in 
het dorpje. Een mannetje beladen met ei-
snoeren is onderweg naar de waterbakken 
om daar de eitjes te deponeren. Eenmaal 
omhoog geklauterd, duikt hij het water in 

tijdens 
Educative and 

Part ic ipative 
Monitor ing for 

Amphibian 
Conservation 
– EPMAC France

Curieuse Creuse

Westelijke sma
ragdhagedis, man

Joris Drubbel

Midrethstraat 55

3641 CC Mijdrecht
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en al snel komen de eitjes uit. De kleine 
larfjes duiken het frisse bronwater in, op 
naar een nieuw leven. Een stel EPMAC-
herpetologen uit Nederland die dit hele 
schouwspel van dichtbij aan het bekijken 
zijn, kunnen hun geluk niet op…

Des te verwonderlijker dat de streek 
door economische malaise en trek naar 
de grotere steden al jaren leegloopt, met 

als gevolg dat de 
uitspraak wel eens 
bewaarheid kan 
worden, immers 
de natuur is hard 
op weg de Creuse 
weer op te eisen. 

Waar eens velden voor veeteelt en gewas-
sen waren, beekdalen door heidevelden en 
schapenweides, staat nu een immens nieuw 
‘oer’bos. Verlaten en vervallen boerderijen, 
lege dorpen en een sterk toenemende wild-
stand en roofvogels zoveel als je maar wilt, 
dat is de Creuse anno nu. In amper een 
halve eeuw heeft de natuur de Creuse weer 
opgeëist. De herpetologische fauna draagt 
haar steentje bij.

Educative and Participative Moni-
toring for Amphibian Conservation 
– EPMAC France
In de eerste week van juni 2015 is de eer-
ste Educative and Participative Monitoring 
for Amphibian Conservation – EPMAC  –
France week georganiseerd door Rob Veen 

‘Als de wereld vergaat, dan 
blijft de Creuse bestaan,’ aldus 
de bewoners van deze streek.

Locatie Vroed

meesterpad

Marmer
salamanders
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van Tigouleix ,Wouter de Vries van Natura 
Cerca en Martijn van de Loo van Soon-
tiëns Ecology. Dit soort herpetologische 
weken in Spanje en Polen zijn ondermeer 
onder RAVON en andere Lacerta-leden 
succesvol en bekend, en Frankrijk doet nu 
ook mee. En hoe!

Met het onder natuurminnend Neder-
land bekende centrum Tigouleix als uit-
valsbasis is een dergelijke monitoring week 

al bij voorbaat een geslaagde week, alhoe-
wel de natuur haar best deed om het ons 
lastig te maken met een klein hittegolfje en 
zinderende zomerse temperaturen van ver 
boven de 30 graden Celsius! Zie dan maar 
eens een lijst van mooie waarnemingen 
rond te krijgen en je dagtaak aan te be-
monsterende poelen (of moet ik schrijven 
poelekes? J) en watertjes af te krijgen. 
Zweten dus. Overdag stevig doorpakken 

Vroedmeesterpad 
met uitkomende 

larven

Vroedmeester

padden
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en met schepnetten de geselecteerde wate-
ren af. Vele fraaie voortplantingswateren 
voor marmer-, kam-, vinpoot- en vuursala-
manders, bruine en springkikkers, groene 
kikkercomplexen, boomkikkers, gewone 
pad, zuidelijke gewone pad, vroedmees-
terpad en uiteraard de trots van de Creuse 
en Rob: de geelbuikvuurpad (Bombina 
variegata). Deze fraaie padjes met de geel-
zwarte buikjes doen het goed in de Creuse. 
Niet alleen in speciale aangelegde voort-
plantingswatertjes, maar ook in plas-dras 
veldjes en in ondergelopen karrensporen 
en diepe sporen van het vee. Deze tijde-
lijke en warme watertjes zijn prima voor 
de larven. Ook deze week hebben we veel 
van deze padjes gevonden, op zicht en op 
gehoor.

’s Avonds is het op pad door het donkere 
(straatverlichting bestaat niet) landschap 
op zoek naar kikkerkoren van Boomkik-
ker (Hyla arborea), Geelbuikvuurpad en 
Vroedmeesterpad. Vossen, reeën, diverse 
marterachtigen en uilen zijn veelvuldig 
te zien en te horen. Op de weg zijn grote 
padden (Bufo spinosus) op jacht op de 

vele nachtvlinders. Bij een ondergelopen 
beekdalletje treffen we een grote populatie 
van de vinpootsalamander aan. Om bij 
deze populatie in het kleine stroompje 
dat op het laagste punt van het dalletje 
stroomt te komen, moeten we wel eerst 
de vele valkuilen zien te overleven zonder 
beenbrekende capriolen omdat het vee, 
herten en zwijnen hier diepe sporen heb-
ben nagelaten. In het donker zijn deze 
kuilen, gaten en uitgezakte sporen niet te 
zien, zodat je geen idee hebt of je veilig 
stapt, of dat je plots tot aan je knieën weg-
zakt in een vertrapt koeienspoor. Maar bij 
het water worden we beloond, tientallen 
salamanders zijn actief. Opmerkelijk is het 
gedrag van de diertjes om omhoog te krui-
pen in de lange grassen en daar op hun 
prooi te wachten. Ook opmerkelijk, en 
wellicht ook zorgelijk, is dat vele salaman-
ders blaasjes op de huid hadden, Amphi-
biocystidium is ook hier bekend. Hier zal 
zeker een vervolgstudie op worden gedaan.

Als op de laatste dag eindelijk de tem-
peratuur capituleert en terugkeert naar 
normale waarden voor begin juni, laat de 

Twee Aspisadders  

(Vipera aspis)
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Creuse gelijk haar beste kant zien: ook de 
reptielen zijn opeens weer actief. Diverse 
fraai gekleurde Aspisadders (Vipera aspis), 
Esculaapslangen (Elaphe longissima), 
Ringslangen (Natrix natrix), Hazel-
wormen (Anguis fragilis) en Westelijke 
smaragdhagedissen (Lacerta bilineata) 
laten zich vinden. Dat maakt het lijstje 
aan waarnemingen naast de veelvuldig 
voorkomende Zand- en Muurhagedis al 
heel wat langer! Een van de topplaatsen 
is een oud spoorlijntje. De laatste trein 
heeft hier al enige jaren geleden over heen 
gedenderd, nu dienen de bielsen en rails 
en grindbedden als prima habitat voor een 
scala aan reptielen en insecten. Een paar 
oude golfplaten van een oud schuurtje zien 
er veelbelovend uit. Maar helaas, golfplaat 
1 levert niets op. Voorzichtig naderen we 
plaat 2. Bij het omkeren zien we al gelijk 
dat we de jackpot hebben: een grote Escu-
laapslang ligt duidelijk in het zicht, maar 
ook twee Aspisadders en diverse Hazel-
wormen liggen meer verdekt in het gras. 
Door de fraaie kleurenvariatie in Aspisad-
ders zijn deze slangen elke keer weer een 
feest om te vinden. Mooi leigrijze, oranje 
en baksteenrode kleuren of juist meer 
bruinige tinten.

Ook de Smaragdhagedissen lieten zich 
goed spotten. De blauwe koppen bij de 
mannen waren nog duidelijk zichtbaar en 
met veel kopgeknik werd ons duidelijk 
gemaakt dat ze voor den duvel niet bang 

waren. Op het oude spoorwegemplace-
ment bij een houtopslag vinden we ook 
nog Vliegend hert en Lederboktor, impo-
sante torren met dito scharen en kaken. 
Op Tigouleix zelf laten de Ringslangen, 
Hazelwormen en Muurhagedisjes zich 
goed vinden in de nabijheid van de poel 
en de tuin. Al met al een mooie lijst aan 
waarnemingen.

Het sterk veranderende landschap in de 
Creuse is natuurlijk een zeer interessant 
feit. Hoe gaan soorten daarmee om, welke 
soort grijpt zijn kans, welke soort vertrekt 
uit het gebied? En welke beheersmaatrege-
len zijn nodig (of juist niet) wil een soort 
behouden blijven. Dorpsvijvers, bronwa-
tertjes, verlaten spoorwegen, vervallen 

Esculaapslang 
(Elaphe longis-

sima)

Aspisadder 

(Vipera aspis)
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huisjes en meer natuurlijke habitat zoals 
stenige hellingen en beekdalen, ze zijn er 
allemaal in de streek. Al met al genoeg 
biodiversiteit om te kijken welke soorten 
dieren zich blijven handhaven en aan 

welke biotopen ze de voorkeur blijven of 
gaan geven.

Het begin is er, de eerste succesvolle 
EPMAC France week is voorbij. Op naar 
2016! Au revoir.

Zandhagedis man

Literatuur:
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Summary

Creuse’s Curiosities during Educative and Participative Monitoring for Amphibian Conservation – EPMAC 

France

During the first week of June 2015 the first Educative and Participative Monitoring for Amphibian Conser

vation – EPMAC France week was organized by Rob Veen of Tigouleix, Wouter de Vries of Natura Cerca 

and Martijn van de Loo of Soontiëns Ecology. A small group of volunteers participated in the research. 

A few remarkable situations are described, mentioning some of the species and way of research.

Amongst other animal encounters like fox, deer, boar and owls the herpetofauna species found during 

the week were:

Amphibians: Triturus marmoratus, Triturus cristatus, Lissotriton helveticus, Salamandra salamandra, Alytes 

obstetricans, Bombina variegata, Hyla arborea, Bufo spinosus, Rana dalmatina, Rana temporaria.

Reptiles: Vipera aspis, Elaphe longissima, Natrix natrix, Anguis fragilis, Lacerta bilineata, Lacerta agilis, 

Podarcis muralis.

It was discovered that Amphibiocystidium was present at one of the locations with newts. This amphibian 

skin disease will be investigated further and the locality will be followed next year.

For further information depending the EPMAC programs, see also www.epmac-europe.com
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Uw e-mailadres gevraagd
De wereld is in de afgelopen jaren sterk gedigitaliseerd. We sturen zelden 
nog een brief, liever een emailbericht, sms of ‘appje’. Allerlei zaken 
waarvoor vroeger een brief nodig was, of het nu uw energieleverancier, de 
belastingdienst of uw tvprovider betreft, regelen we tegenwoordig snel en 
zeker op een persoonlijke pagina op internet. Als we gegevens aanpassen, 
krijgen we meteen een bevestiging van die wijziging en we kunnen het 
online voortdurend controleren. Daar waar het ouderwets via een brief 
moet, vinden we dat eigenlijk heel omslachtig.

Daar komt nog bij dat de regelgeving, landelijk, binnen de EU en wereldwijd, een stuk complexer is 
geworden. Zo leggen alleen al de nieuwe SEPAmachtigingen een enorm beslag op de tijd die de vrijwilligers 
binnen het bestuur sinds jaar en dag aan de financiële administratie en ledenadministratie kunnen besteden. 
De extra problemen die hierdoor ontstaan zijn zowel voor de bestuurders als de leden frustrerend. Tijdens 
de ALV van 2015 is dan ook besloten tot een verdere professionalisering en digitalisering, waardoor de 
handmatige verwerking van rekeningen, aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen geminimaliseerd 
kan worden, het aantal fouten wordt beperkt en het tijdsbeslag vermindert.

Om dit te kunnen realiseren hebben we voor een efficiënte communicatie uw emailadres nodig. Met dat 
emailadres kunnen we niet alleen efficiënter communiceren, het maakt het voor u ook mogelijk om uw 
gegevens online te beheren en te controleren. Tevens kunnen leden, die dat wensen, zich dan inschrijven 
voor nieuwsbrieven die informeren over landelijke en regionale activiteiten. Uiteraard zal uw emailadres 
uitsluitend voor de communicatie binnen Lacerta gebruikt worden en niet aan derden worden verstrekt.

Het bestuur van Lacerta verzoekt dan ook iedereen die over een emailadres beschikt dit adres kenbaar te 
maken. Dat kan eenvoudig door een email te sturen aan administratie@lacerta.nl, met daarin de volgende 
gegevens:
• Naam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Emailadres
• Telefoon (optioneel)
Het bestuur bedankt u hartelijk voor uw medewerking.

Europese Slangen Vereniging

Bent u meer dan de gemiddelde Nederlander geïnteresseerd 
in slangen? Of heeft u misschien zelf slangen in een terra
rium? Word dan lid van de Europese Slangen Vereniging. 
U ontvangt dan vier keer per jaar het tijdschrift Litteratura 
Serpentium en krijgt bovendien gratis toegang tot de 
Europa’s grootste slangenbeurs, de Slangendag in Houten.                                                        

www.snakesociety.nl 
 secretary@snakesociety.nl
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