pesquisa, monitoramento, e acompanhamento de animais selvagens

Cobras de Martha's Vineyard
Cobra Verde Áspera

T. Tyning

Opheodrys vernalis

12 - 24 polegadas
encontrada em habitats abertos
se alimenta de aranhas, lagartas e
outras especies de insetos
incuba ovos internamente
parcialmente, e então os deposita
entre junho e setembro

Cobra do Leite

J. Mays

Lampropeltis triangulum

24 - 48 polegadas
a coloração pode variar, mas as
manchas na parte dorsal têm
bordas pretas
pode ser encontrada geralmente
entre paredes de pedra, celeiro,
pilhas e fundações de madeira.
se alimenta de pequenos
mamíferos (ratos)
deposita ovos entre junho e julho
T. Tyning

Cobra-anel-no-pescoço
Diadophis punctatus

imgarcade.com

9 - 20 polegadas
coloração amarela/laranja vibrante na
parte ventral, e possui um “anel” em volta
do pescoço
encontrada em áreas úmidas de habitats
florestados e em porões úmidos
se alimenta de pequenas salamandras,
lesmas, insetos e minhocas
deposita ovos entre junho e julho

Cobra de Ventre
Vermelho

Bill Byrne

Storeria occipitomaculata

8 - 12 polegadas
coloração da parte dorsal
marrom-avermelhada, cinza ou
preta, com parte ventral vermelha
ou laranja
encontrada tipicamente em
bosques
se alimenta de lesmas, minhocas e sapos
deposita ovos internamente e libera indivíduos jovens entre no final
de julho e setembro

www.biodiversityworksmv.org

Cobra com faixa
Thamnophis sauritus

18 - 36 polegadas
possui cauda longa e três
faixas grossas
pode ser encontrada perto de
brejos rasos, lagos e mangues
se alimenta de sapos, peixes
pequenos e salamandras
incuba ovos internamente e dá
à luz a indivíduos jovens entre
agosto e setembro

J. Mays

Cobra Garter
Thamnophis sirtalis

18 - 40 polegadas
coloração altamente variável e
pode apresentar ausência de
faixas
muito comum e encontrada em
uma varidade de habitats.
se alimenta de minhocas,
J. Mays
salamandras, insetos, sapos,
peixes, pássados e pequenos
mamíferos
incuba ovos internamente e dá à luz a indivíduos jovens entre julho e
agosto

Adulto

Cobra Corredora
Coluber constrictor

B. Clifford

Jovem

36 - 60 polegadas
cobra grande, preta, com queixo
e garganta brancos
indivíduos jovens com coloração
uniforme na cauda
ativa durante o dia em pastagens,
regiões arbustivas e ao redor de
habitats florestados
se alimenta de ratos e outros
mamíferos pequenos, insetos,
sapos, outras cobras, filhotes e
ovos de pássaros
deposita ovos entre junho e julho
populações estão em declínio

Salve Nossas Cobras

Todas as cobras de Martha’s Vineyard são
inofensivas.
Elas não mordem, a não ser que você as segure.
Cobras se alimentam de ratos, lesmas e insetos
que são pestes em nossos quintais e jardins.

Informe-nos quando você vir uma cobra
Você pode mapear os lugares onde você viu
cobras em nosso website
www.biodiversityworksmv.org/snakes

