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Onderstaand volgt een beschrijving van waargenomen reptielen en amfibieön

tijdens een herpetologische reis van acht dagen in de periode van 2 juni tot en met

9 jani2007 in het departement Creuse te Frankrijk. De reis is verzorgd door Ecotours.

Logies was geregeld in vakantiehuisjes (gites) nabij het gehucht Tigouleix,

dat ongeveer 8 kilometer van de stad Crocq gelegen is. De zoektochten stonden onder lei-

ding van bioloog Rob Veen, die samen met echtgenote Carla Heisteeg

een natuureducatief centrum en Chambre et table d'höte beheert.
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De Creuse is t'en cleplrtctnetrt itt cle Lirnotlsin

i\,irilr\';ur Gr.röret rle hoofilst;rrl rs. l.)e Liruousir-t

n'rllkt t-leel uit vlu het Centrerl N{:rssief r'.rrl

Fr':rnhrijli. Het is cett streeli rt';t;rr tl()rpell' slllallc

\\'eqen, r'ir-iertjes, bosseu ett vcltletr hct liarekter

r-r'in het glooiencle lantlschap Iepelen.

Bir-rner iret cleparternettt Crettse zrjn vier l.it-rtl

schaprstl'pen te ontlerschei rleu :

. leetgelegen open l-regqenlendscl'i:rp, tttet I.t.ttne

in het noordeliili clecl r-rttr cle Cr,tltse;

. z\rir.rrbebostebeeliclller-r;

. hrlfbpenheuvelhnclscl.r.rp;

. mige heidevesetlties tot 900 ttteter hoogte,

nret name in het zuiclelilli rleel vl'r cle Creltse.

l)e Creuse lient een ltge bevcllllrtgsclichtheitl.

\relen, net r-t.tr.ne jotrqererr, trelikert rveg ttit tle

Creuse orncllt er neun-elijlis bestartts- of u'erelclse

or.rtspannin{sr-rtogeli jlihecler"r ziy n. -}c Len liilotl-reters

rloor clc Creuse rijrlen of t,lrttleleu zoucler ieturrlcl

tr'gen te liot.tteu. Zo rrieu toe tref ie et'n l:ruclbourv-

C)i'erzichtskaait van de Creuse met de per d:ig

bezochte gebietler-r qenumrnercl. N = nirchtexculsie.

Vier r.elschillende iandschapstypen:

. iret nooldelijk laaggelegen oper"r heggenlanclschap

"bocage",

. cle zrva;rrbeboste beekd:rlen,

. het halfopen hetn,ellandschap,

. het tot 900 meter hoge zuidelijk qelegen "pl.;rte.ru

iles I'[r]levach es" met ntite hei ci e-ve getaties.

Alle rl'aarrtemingen lan reptielen en :ltufi-
lriec;rr ziin ci(\\)l!,cgcv(n .,.rn,lt CMlll, (Gtt)llle
V.u111n,1lrrqielue et HcrlctologiqLre du Lirnousin),

een provinciale organisatie iiie :rlle gel5evens van

zoo gcliere n, reptielen er.r ar-ntibieötr verrt'erkt.

voertuig op cle u,e{ of een liurlcle lioeieu clie I'au

het ene lr,eilancl nrar het atrclere u'orclert celooclst.

Cleclultl benareu rs noclig, u,irnt schijnbritr ttie-

rrancl in cle Creuse heeli l-ra.-rst.

Grootschalise toeristische attncties ter pla.rtse ziitr

onbeliencl, w.lrrlrlee cle Clettse eert gebiecl is l'llr
1e in alle rust liunt qeuieten vrn het Frurse pl:rtte-

lrn.l en rle n;rtuur.



Klimaat
Wat opvalt is dat het in de Creuse overal groen
is. Dit hangt samen met de overvloedige regenval
in het voor- en najaar. In de zomermaanden kan
de temperatuur waarden bereiken die doen den-
ken aan die van Zuid-Europa. Een gemiddelde
temperatuur van 24"C is dan geen uitzondering.
Tijdens de week van het verblijf was sprake van

een afwisseling van zonnige perioden met relatief
hoge temperaturen (circa 24"C) en perioden met
bewolking en af en toe regen (circa 15'C). Met
name in de ochtend kon het mistig en fris zijn met
temperaturen van ongeveer 10"C.

Waarnemingen
Vanuit Tigouleix zijn dagelijks tochten onderno-
men. De bestemmingen zijn in principe vooraf
bepaald door Rob Veen. Veelal waren we tussen 9

en 10 uur in de morgen op een bestemming om te
gaan zoeken. De dag werd onderbroken door 66n

oftwee korte koffiepauzes en een lunch. Terugkeer
in Tigouleix lag veelal rond 19.00 uur. De zoekda-

gen waren vrij intensief. In meer of mindere mate
zijn op elke locatie die we hebben bezocht waarne-
mingen gedaan. Het jaargetijde, de weersomstan-

digheden en plaatselijke populatiedichtheden zul-
len hier ongetwijfeld een rol bij hebben gespeeld.

Hagedissen zijn meestal waargenomen in de open
lucht, slangen en hazelwormen daarentegen zijn
voornameiijk aangetroffen onder hout, golfplaten,
zeil of ander materiaal.

In tabel 1 zijn de locaties vermeld die dagelijks

zijn bezocht, evenals de reptielen en amfibieön
die zijn aangetroffen. In tabel 2 zrjn de aantallen
dieren weergegeven die we hebben waargenomen.

Grotere aantallen zljn bij benadering aangegeven.

Wat amfibieön betreft zijn larven niet in de tel-
ling opgenomen. Ook kwakende amfibieön zijn
niet meegeteld. De ligging van de plaatsen die zijn
bezocht is weergegeven op het kaartje.

Zoals aangegeven in tabel 1 is op vrijdag 8 juni een

beschermd natuurgebied in het noordelijk beek-
dallandschap bezocht. Ter plaatse is een voorlich-
ting verzorgd door een vertegenwoordiger van het
Franse Staatsbosbeheer die samen met stimulator
Rob Veen beheersmaatregelen neemt ter bescher-
ming en herintroductie van de Geelbuikvuurpad
in het kader van de Europese Natura 2000 wetge-

ving. Ten behoeve van de herintroductie van de

Geelbuikvuurpad zijn in het betreffende gebied
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ongeveer 70 poeltjes gegraven. In

de poeltjes is de Geelbuikvuurpad

inderdaad aangetroffen. Het dier is
er niet uitgezet. Het creören van gun-

stige omstandigheden lokt het dier

vanzelf.

Ook bij Chambonchard is onder

leiding van Rob Veen in maart

2007 een poel gegraven. In de Poel
zijn naast de Vuurbuikpad ook de

Vroedmeesterpad (A. obstetricans)

en de Vuursalamander (5. salaman-

dra) aangetroffen.

Voor zover bekend komt de

Geelgroene toornslang in de Creuse

niet voor. Toch vertelde Rob Veen

dat het dier enkele jaren geleden

zo:u zrjn waargenomen nabil Crocq'

Ondanks veel speurwerk hebben wii

het dier echter niet aangetroffen' Tot

een volgende bevestigende waarne-

ming houden wij het er op dat de

waarneming vooralsnog op een ver-

gissing berust.

Conclusie
Hoewel het weer niet altiid meezat

zijn in de Creuse alle soorten reptie-

len en amfibieön die er voorkomen

gevonden.
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Rechts, van boven naar onder:

Amplexus geeibuilrruurp ad (B omb in a

variegata)

Ringslang (Natrix natrix)
Esculaapslang (Z amenis longissimus )
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B ov en: Lacer ta bilineat a, Westelijke smaragdhagedis

Rechtsboven: Coronella austriaca, Gladde slang

Rechts: Vipera aspis, Aspisadder

Onder: Triturus cristatus en T. marmorafus, I(am- en
marmersalamander
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Tabel l: Algemene gegevens

Datum(weertlpe) Locatie
Zondag 3 iuni Tigouleix e.o.; Saint Maurice prös

(licht bewolkt, Crocq
relatiefwarm)

Waargenomen dieren
Bombina variegata; Epidalea calamita; Pedophylax kl.

esculentus ; P edoplrylax lessonae ; Lissotriton helveti cus ;
Zootoca viuipara; Lacerta agilis; Podarcis muralis;

AnguisJragilß

BuJo bufo; Lissotrlton helveticus; Zootoca viuipara;

Vipera berus

Alytes obstetricans; Bombina variegata; Rana

temporaria; Pedophylax ridibundus; Llyla arborea;

S alam andra salamandra ; Triturus marmoratuq Lacerta

bilineata; Podarcis muralis; Natrix maura; Natrix
notrix; Vipera aspis

Ht'Irt arborea; Rana datmatina; Lissotriton helveticus;

Triturtrs nnrmoratusl Triturus cristatus; Salamandra

s il ntn 0t1 dr a j B omb ina variegata

Alt,tes obstetricans; Hyla arborea; Rana dalmatina;

Tr it tu' tt s c r i st at u s I Li s s o tr ito n h elv eti cus ; Anguis

Jt'agilis ; Lacerta bilineata; Podarcis murulis; Coronella

austriaca; Natrix maura

B omb ina v ari e gat a ; P e do phylax kl. esculentus ;
Pedophylax ridibundus; Rana temporaria; Alytes

ob stetricans ; S alamandra s alamandra ; Angui s Jragili s ;

P o darcis mur alis ; Z amenis I o ngi ssimus ; Co r onella

austriaca; Natrix maura; Natrix natrix

Maandag 4 juni
(bewolkt,
regenachtig, koel)
Dinsdag 5 juni
(plaatselijk bewolkt
en regenachtig.
Elders zonnig en

warm)
Woensdag 6 juni
(afwisselend
bewolkt en zonnig)

Donderdag 7 iuni
(afwisselend
bewolkt en zonnig)

Vriidag 8 juni
(meest bewolkt)

Plateau des Millevaches

Aubusson.; Julesches; riviertje Petit

Creuse.
's Nachts: steengroeve nabii

Auzancesl Evaux 1es Bains

Sermurl beekdal van de Cher;

afgraving nabij Roche

Evaux; Couzon

Noordelijk gelegen

beekdallandschap (beschermd

natuurgebied) ; Chambonchard
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Tabel 2: Visueel waargenomen aantallen ^?ä***
(grote aantallen bij benadering)

Soort Aantallen

Alytes obstetricaros (Vroedmeesterpad) 5

Anguß fragilis (Hazelworm) 8

Bombina uariegata (Geelbuikvuurpad) 50 De foto's bij dit artikel zijn van M.H. Edelman
BuJu buJo (Gewone pad) 4

Coronella austriaca (Gladde slang) 7

Epidalea calamita (Rugstreeppad) 5 
^

üyb arborea (noomkikker) 10 Summary
Lacertaagilis (Zandhagedis) 5 Herpetological observations in the prov- '
Lacertabilineata (Westelijke smaragdhagedis) 20 ince of Creuse in France
Lissotriton helveticus (Vinpootsalamander) 50 In the first week ofJune 2007 a small group of ;

Natrixmaura (Adderringslang) 10 L^.--+^l^^ior".,.,"r*,1 rh. -"^-i."o ^ic"o
Natrix natrix(fungslang) , herpetologists visited the province of creuse

pelophylaxkl. esculentus(Bastaardkikker) 10 in France to look for reptiles and amphibians'

erlopiylorlessonae(poelkikker) 30 The Creuse is a magnificent part of France

petoplrylax ridibundus (Meerkikker) 20 with different types of landscaPes. The weath-

Podarcis muralis (Muurhagedis) 50 er can be cool, especially in the morning. Rain

Rana dalmatina (Springkikker) 3 is not an exception.
Ranatemporaria (Bruinekikker) 10 A11 amphibians and reptiles that live in the
Salamandrasalamandra (Vuursalamander) 8 -^^,^-'"^--^.^^- r^,.-,i /-^^ +^L^t r\ a+

Trituruscristatus(Kamsalamander) 4 rcgion have been found (see tabel 2)' At the '

Triturus marmoratus(Marmersalamander) 30 moment plans are realised to facilitate the I

Vipera aspß(Aspisadi"r) 5 reintroduction of certain amphibians, specifi- i

viprrobrrur(aäa*) I callyB. variegata. 
I

Zamenis longissimus (Esculaapslang) Z

Zooticauivipara (Levendbarendehagedis) 20 "- - - - "" "**-----''l
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