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Kikkers, padden en slangen; de een grilt van ze, de ander koestert ze. Hun koude, gladde huid 
heeft ook niets aaibaars, hun ogen staan altijd op scherp. Nee, de meeste amfibieën en 
reptielen staan in een kwaad daglicht; padden zijn vies en slangen zijn giftig en gevaarlijk. 
Menige onschuldige ringslang heeft het onder het mom van “giftig zijn” met de dood moeten 
bekopen. Pas in 1973 werd er een natuurbeschermingswet in het leven geroepen en was het 
niet langer toegestaan om amfibieën en reptielen te vangen, te pesten of zelfs maar te 
verstoren. De controle op waterlozingen werd steeds strenger en menige woonwijk werd 
aangesloten op het diepriool. Was het begin jaren zeventig een beetje stilletjes in de sloten, 
inmiddels gaat het een stuk beter met de kikkers. Hieronder een opsomming en beschrijving 
van alle voorkomende reptielen en amfibieën in en om het Wormer- en Jisperveld.  
 

Kikkers 
 

                            groene kikker 
 
De hele Zaanstreek wordt gelukkig weer bevolkt door de bruine en groene kikker. Deze twee 
voelen zich hier echt thuis; veel water, moeras, weilanden en barstensvol insekten. 
Bruine kikkers zijn landdieren, die alleen voor hun voortplanting noodgedwongen het water 
opzoeken. De mannetjes bespringen alles wat op een vrouwtje lijkt, dus ook een ander 
mannetje, tot de onderligger goed aanvoelt en niet protesteert. Zo blijft hij zitten om de eieren, 
zodra ze vrijkomen, te bevruchten. Eenmaal in het water zwelt de eiermassa enorm op. Elk 
eitje wordt ingebed door een dik stootkussen van gelei: het dril. In maart vind je al dril van de 
bruine kikker. 
De groene kikker komt minstens een maand later, deze is een echte watersoort. Het lastige bij 
het uit elkaar houden van de twee is dat bruine kikkers groen kunnen zijn en groene kikkers 
bruin. Een beter kenmerk dan de kleur is een grote driehoekige vlek achter de ogen, die bij de 
groene kikkers ontbreekt. 
In de paartijd is vergissen geheel uitgesloten; de groene kikkermannetjes vormen dan 
luidruchtige koren die u uit uw slaap houden. Bruine kikkers hebben inwendige klankkasten, 
zij laten een zacht geknor horen. Het voedsel van de kikkers bestaat uit allerlei diertjes. Kleine 
insekten worden gevangen met de tong, die als een rolfluit uitschiet. Grotere prooien grijpen 
de kikkers met hun bek. 



In de winter houden kikkers hun winterslaap. De bruine kikker en de jongen van de groene 
kikker doen dit op het land, de volwassen groene kikkers in de modderbodem van sloten. Dat 
de groenen hier niet stikken hebben ze te danken aan hun huid, die als kieuw dienst doet. 
Tegenwoordig worden de in Nederland voorkomende groene kikkers in drie typen 
onderscheiden, hoewel de status van elk van de drie typen nog niet geheel is vastgesteld. 
Voorheen werd elk type als een aparte soort beschouwd. Recente onderzoeken wijzen er 
echter op dat de groene kikker een bastaardvorm is van de kleine en de grote groene kikker. 
Zolang hierover nog onduidelijkheid bestaat, duidt men ze tesamen aan als de gewone groene 
kikker. 
 

Padden 

                           gewone pad 
                                           
Van de familie der padden komen ook slechts twee soorten in de Zaanstreek voor: de gewone 
pad en de rugstreeppad. Het grappige is dat je de twee zelden of nooit op dezelfde plaats 
aantreft. Uit ervaring weet ik dat je de gewone pad regelmatig tegenkomt in de natte 
moeraslanden rond Westzaan (Guisveld) en in het Twiske. Daarentegen tref je hem nooit aan 
in het Wormer- en Jisperveld, waar aan de rand juist de rugstreeppad vrij algemeen is. 
Van de rugstreeppad is bekend dat hij zandige terreinen prefereert en een vrij hoog 
zoutgehalte kan verdragen. De gewone pad bewoont de meest uiteenlopende biotopen. Het 
zoutgehalte in het Guisveld en het Twiske zal niet veel verschillen van het Wormer- en 
Jisperveld en zandterreinen vindt men rond alle bouwlokaties in de Zaanstreek. Het is wel 
duidelijk dat beide soorten elkaar als voedselkonkurrenten niet accepteren. 
Mijn konklusie is dat naar vergelijking met de Waddeneilanden, waar alleen de rugstreeppad 
voorkomt, de gewone pad aan een vrij succesvolle opmars is begonnen, die hij voorheen, door 
het vrij brakke karakter van onze streek, niet kon aangaan. Zeker weet ik het niet, voer voor 
biologen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Salamanders 
 

                                 kleine 
watersalander 
 
De orde van de salamanders omvat 225 soorten waarvan er slechts negentien in Europa 
voorkomen. De Zaanstreek is maar één soort rijk, namelijk de kleine watersalamander. Deze 
soort varieërt in zijn grote verspreidingsgebied zeer veel in kleur, tekening en grootte. Hij is 
naar verhouding tenger en zijn zijdelings samengedrukte staart die uitloopt in een scherpe 
punt, maakt ongeveer de helft van zijn gehele lengte uit. 
Buiten de paartijd is zijn huid oneffen, bijna fluweelachtig, maar al snel nadat hij in het 
voorjaar het water heeft opgezocht, wordt deze weer glad. In de paartijd heeft het mannetje 
een hoge, getande rugkam, die loopt vanaf de nek tot aan de staartwortel waar hij op zijn 
hoogst is. Na de paartijd gaat het mannetje aan land, kam en huidzomen worden geresorbeerd. 
Het lichaam wordt mager en hoekiger, de staart ronder. De rijkdom aan kleuren wordt minder; 
hij is nu effen olijfbruin op de rug, geelwit op de flanken en oranje op de buik. 
Het vrouwtje is grover gebouwd, heeft een dikkere buik en is gewoonlijk veel lichter van 
kleur: geelgrijs of bruin. De salamanders die u onder stenen of planken vindt zijn dezelfde als 
de felgekleurde die u in april in een slootje kunt aantreffen. 
Salamanders zijn nog meer dan kikkers afhankelijk van helder water met veel waterplanten. 
Ze zijn in aantal in de Zaanstreek de laatste twintig jaar dan ook schrikbarend afgenomen. 
Waar men indertijd in elk boerenslootje nog salamanders aantrof is het nu zoeken geblazen. In 
afgelegen slootjes of tuinvijvers die enkel door regenwater worden aangevuld, doen ze het 
plaatselijk nog goed. Het vrouwtje van de kleine watersalamander produceert zo’n twee- tot 
driehonderd eitjes waar slechts éénvijfde van uitkomt. Na twee of drie weken komen de 
lichtgele, bijna doorzichtige larven tevoorschijn. Ze hebben langwerpige, franje-achtige 
kieuwen en twee korte draadvormige aanhangsels waarmee ze de eerste dagen vastzitten aan 
waterplanten en stenen. De ledematen komen pas later tot ontwikkeling; het laatst de 
achterpoten die het kortst en het sterkst zijn. De gedaanteverwisseling duurt gewoonlijk drie 
of vier maanden waarbij het een enkele keer voorkomt dat ze als larven overwinteren en de 
metamorfose uitstellen tot het volgend jaar. 
Direkt na de gedaanteverwisseling, wanneer de kieuwen door longen zijn vervangen, verlaten 
de jonge salamanders het water om pas weer terug te keren wanneer ze geslachtsrijp zijn 
geworden, wat twee tot vier jaar duurt. 
 

 



 
De ringslang 
 

                                
 
Vrij recent kunnen we ook een lid van de reptielenfamilie in de Zaanstreek aantreffen. Uit 
betrouwbare bronnen hebben we vernomen dat enkele malen de ringslang in het Wormer- en 
Jisperveld is gesignaleerd. Luierend en zonnend op riethopen en steigers, maar ook 
zwemmend is hij aangetroffen. Nu niet gelijk denken dat het levensgevaarlijk is om in het 
Wormer- en Jisperveld te vertoeven, want de ringslang is volkomen ongevaarlijk en niet 
giftig. Hij wordt meestal niet groter dan een meter en leeft in hoofdzaak van visjes en kikkers. 
De ringslang is vrij gemakkelijk te herkennen aan de opvallende gele vlekken aan weerszijden 
van de kop. Of de slangen die in het Twiske en het Wormer- en Jisperveld zijn aangetroffen 
een vaste populatie vormen of dat het zwervers zijn afkomstig van de IJsselmeerdijk (waar de 
soort al sedert jaren voorkomt) is niet zeker. Sommigen beweren dat de ringslang voorheen in 
de gehele Zaanstreek voorkwam. Ik heb daar mijn twijfels over. 
We hopen dat deze kleine populatie als aanwinst van het gebied zich hier kan handhaven. 
 

Conclusie 
 
Het waterrijke veenweide-karakter van het Wormer- en Jisperveld wordt gekenmerkt door een 
soortenarm amfibieën- en reptielenbestand. Op enkele ontsnapte of uitgezette soorten 
(roodwangschildpad, brulkikker) na is ons gebied enkel geschikt voor soorten die op de één of 
andere manier afhankelijk zijn van water. Dat hebben we genoeg, maar we moeten verdomd 
goed in de gaten houden dat de kwaliteit ervan niet nog meer achteruit gaat! 
 
 
 


