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INLEIDING. 

In her voorjaar van 1999 ben ik samen mer mijn 
o ucle rs op vakan rie geweesr in Sr. Rem y-de
Provence, m er de bedoeling h ier vooral amflb ieen 
en reprielen en h iervan in her bijzonder Parelhage

d issen (Timon !epic/a) re observeren en re forografe

ren. W ij verbleven in her bungalowpark "Les Paries" 

net buiten St. Remy, van 5 r/ m 19 juni. Dir gebied 
heb ik al vaker bezochr de afgelopen jaren. De aan
leiding hierroe vormde een arrikel van Arjan van der 

Lugr ( 1995) en een D ui rse documenraire mer als 
rirel "Steppe, Steine und Libellen". Vooral de Crau 

heefr mij erg aangedaan. Di r jaar was ons ropjaar, 
daar we deze keer vijfrien inheemse soorren en een 

uirheemse soorr vonden en bovenal werden vee! 
soorren in g rore aanrallen aangetroffen, d ir in regen
srelling rot vorig jaar, waar wij slechrs elf soorren in 
kle inere aan ra llen ko nden vinden. 

De m eesre "exped iries" werden in de direcre omge
ving van Sr. Remy onderno men , d.w.z. b innen een 
srraal van ca. 30 km. De bezochre gebieden zijn: de 
Perire Crau ren noorden en de Plaine de Ia Crau 

AJpilles, de Rochers de Ia Pene en her sruwmeer 
(barrage) van Sr. Remy in de Alpilles, allen ren zui

den van Sr. Remy. Bovendien werd de direcre o mge
ving van her bungalowpark goed bekeken , ook hier 
loonde dar de moeire. 

Daarnaasr ondernamen we enkele keren excu rsies 

naar locaries verder weg b.v. naar Roussillon, her 

Village de Torrue b ij Gonfaron , Bagnols-sur-Scze en 

Fons-sur-Lussan, doch hier vonden we relarief wei
nig voor ons inreressanre dieren. lk probeer e lk van 
de genoemde gebied en afLOnderl ij k re behanclelen, 

zoals Arjan dar reeds eerder heefr gedaan. 

DE DIRECT £ OMGEVING VAN HET 
BUNGALOWPARK. 

Reeds op weg naar onze besremming zagen we op 
een parkeerplaars langs de "Auroroure du Solei!" in 

de buu rr van Valence de eersre mu urhagedissen 
(Podarcis mum/is). 

Tegen 17.00 u kwamen we in Sr. Rem y aan, dir 

dorpje ligr ca. 20 km ten zuiden van Avignon. 

's Avonds vond ik een vervell ing van een 

Hagedisslang (Malpolon monspessulanus} in ccn van 
de kuilen aan weerskanren van her flerspad langs her 

bungalowpark, hier heb ik vorig jaar een Hagedis-

(speciaal her naruurgebied Peau de Meau), de Smaragdhagedis (Lacerta viridis)Z. Frankrijk 
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Boomkiker (HyLa meridionaLis mediterrana) 

slang gevangen van ca. 1.40 111. Er zirten op een reb
tief klein oppervlak zeker vier van zulke slangen. Uir 
deze kuilen is waarschijn li jk zan e! gehaald 0111 her 
flerspad op re hogen. Nu gooien de boeren er hun 
afval van de boomgaarden ere. neer, in de vorm van 
rakken en worrels van bo111en. De bodem van de 
kuilcn is rclarief vlak en beuroeid mer o-ras en rhiJ·m 0 0 • 

aan de randen groeir Spaans gras. Ecn van de kuilen 
is begroeid met dennen en laurier. 
Enkcle dagen late r zag ik een zeer grore 
Hagedisslang van zekcr 1.80 m. Bij her wcgkruipcn 
russen her hoge gras hoorde dar zich aan alsof er 
iemand een dik rouw door her gras rrok. Bij mijn 
regclmarige bezoeken aan de kuilen zag ik verschil 
lende Hagedisslangen, maar kon er helaas geen 
foro's van nuken. 
Langs her kleine sloorje langs her fterspad en her 
irrigariekanaa lrje zag je vecl lberische Meerkikkers 
(Rrma perez1), d ie op de srenige bodem zin en re zon
nen. Als je echrer re dichrbij kwam spro ngen ze mer 

H agedisslang (MaLpoLon monspessuLanus) 
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Rana perezi 

een fl inke boog in her water, waar ze zich onder de 
planren versropren. 
Vorig jaar zag mij n vader in d ir sloorje een 
Adderringslang (Nam~-.:: 111t111m), ik kon hem helaas 
nier vangen.Langs her fterspad zagen we de eersre 
dag een subadulre Smaragdhagedis (Lacerta viridis), 

deze proflreerde mereen van een zonnebad, 's 1110r
gens had her namelijk geregend . 
's Avo nels werd nog een wandeling langs her flerspad 
ge111aakr, in de verre hoorden we her rypische geluid 
van Medirerrane Boomkikkers (Hy!a meridiana/is). 
Veel kikkers zaren in her rier en Spaanse ricr dar her 
langzaam srromende sloorje omzoomde. O ok in her 
aangrenzende gersrevcld hoorden we roepende man
nerjes, dcze mannerjes bleken een do nkerdere kleur 
re hebben dan degene o p her rier. Erg logisch was 
dir nie r, daar de gersr bijna gee! gekleurd was. De 
volgende dag bczochren we weer "onze" kikkerrjes. 
We werden die dag vcrrasr door een ft kse regenbui , 
maar we werden wei bcloond, er riepen nu nog 

Gewone Pad (Bufo bufo of B. bufo spinosa) 
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meer mannetjes dan voorheen. Bovendien wisten 
we nog een mannetje en een vrouwtje in amplexus 
te vangen om de volgende dag foro's te kunnen 
maken. We bezochten nog regelmatig de kikkertjes, 
maar het geroep was nooit meer zoals die tweede 
dag. In een van de vaten van de gastankfabriek langs 
het fietspad hoorden we een verdwaalde boomkik
ker. Deze gaf antwoord wanneer ik zijn roep na
bootste. 
In het slootje zitten ook vrij veel Iberische 
Meerkikkers (Engelmann, 1993), deze hebben een 
veel groenere kleur dan de Iberische Meerkikkers 
langs her sloorje voor her bungalowpark, bovendien 
waren ze ook veel gladder. Zijn dit misschien toch 
verschillende soorren? Als men een van deze kikkers 
vangt, schrik dan niet van her geluid dat ze maken. 
In her rier vond ik ook nog een Wandelende Tak en 
een Bidsprinkhaan. 
Voor her naar bed gaan kregen we nog bezoek van 
een Rugsrreeppad (Bufo calamita), deze hoorden we 
rondscharrelen in het grind van de patio, her dier 
bleek 8.5 em lang re zijn. 
Bij onze korre wandelingen langs her fierspad zagen 
we ook enkele Muurhagedissen. 
Bij her beronnen bruggetje van her kikkersloorje 
zagen we verder nog twee volwassen Trapslangen 
(Elaphe scalaris), waarvan ik er een kon vangen. 
Deze slangen zijn veel minder schuw dan 
Hagedisslangen, deze laarsre vluchten reeds zodra ze 
iemand zien, Trapslangen daarentegen vluchren pas 
zeer laat. Soms rrapte je er bijna op, zoals mij en 
mijn vader bijna gebeurd was. War ook opviel is dat 
de Trapslangen ook veel minder agressief waren dan 
in veelliteratuur wordr beschreven, het agressiefste 
war mij overkomen is, is dar een Trapslang met 
gesloten bek regen mijn handschoen tikte. Ik denk 
dar her ook een kwesrie is van de manier van vangen 
en vasthouden, gebeurt dit vrij wild en hectisch, dan 
reageert de slang op vergelijkbare manier hierop. Bij 
een slang was het zelfs zo dat ze gelijk weer ging zon
nen na her vrijlaren. 
Verder zagen we 's morgens vroeg en 's avonds na 
18.00 u veel Smaragdhagedissen langs en op het 
fierspad zitten te genieten van de zon. War opviel is 
dar we vrijwel uitsluitend volwassen dieren zagen. 
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LA PETITE CRAU. 

De Petite Crau is een vrij klein gebiedje ten noorden 
van Sr. Remy, met hier en daar wijnbouw en akker
land. De verdere begroeiing, buiren de agrarisch 
gebruikre delen, bestaar uit carrigue, lavendel en 
veel thijm, maar ook gras mer hier en daar een 
boom of srruik. We hebben her gebied slechrs een
maal bezocht, een boer had ons verteld dat hier 
Parelhagedissen zouden zitten, helaas hebben weer 
geen gezien. Wei zag ik een grote Hagedisslang weg
schieren, die hier op het gras bij een paar bosjes lag 
te zonnen. 
Een stukje verderop kon ik een Trapslang vangen bij 
een struweel van bramen. Ook deze was nier schuw 
en nier agressief. Wei poepte ze op mijn handen, dit 
rook niet al re best, maar toch niet zo erg als van een 
Ringslang. 
Deze slang bleek roraal geen sraarr meer re hebben. 
Op de rerugweg over de D 30 zagen we nog twee 
dode Hagedisslangen op de weg liggen. 

LA PLAINE DE LA CRAU. 

Dir gebied ligt ten zuiden van St. Remy. De Crau is 
de laarste steensreppe van Europa en is , zoals van 
der Lugr (1995) reeds zei vooral bekend om zijn bij
zondere vogels. Van de oorspronkelijke Crau is nog 
slechts een klein stukje over (Megerle & Resch 
1987). De Crau is gevormd door de rivier Durance, 
die srenen uit de Alpen meevoerde en op deze 
manier een grore delta vormde. Deze oorspronke
lijke stukjes zijn her zeker waard om behouden te 
blijven. Dir gebeurt dan ook op kleine schaal, her 
natuurgebied Peau de Meau en het natuurgebied in 
wording La Carougnade. Deze gebieden bestaan uir 
een warerondoordringbare laag mer aan her opper
vlak door de Durance aangevoerde stenen. 
Hiertussen groeien verschillende interessante plan
ten, die zich voortreffelijk aan deze bodem hebben 
aangepasr. Op het eersre gezicht is her een rrooste
loos, maar bij nader inzien schitterend mooi gebied. 
Maar nu verder met onze observaties. We onder
zochten de door Arjan van der Lugt beschreven ste
nen langs de weg naar de vlakre, maar we vonden er 
niers meer van. Ook in eerdere jaren vonden we 
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hier niers. 
Om Peau de Meau re mogen bezoeken is men ver
plichr een vergunning aan re schaffen, deze is voor 
ca. 15 FF in Sr. Martin de Crau bij her Ecomusee re 
koop. Een bezoek alhier is zeker nier verkeerd. 
Op de wolfsmelkplantjes zaten veel rupsen van pijl
sraarrvlinders, ik weer nier welk soort, in verschil
lende maren en kleuren. Bij de oude schaapssral 
zagen we vijf zeer mooie en markant gerekende en 
vooral vrij grore Muurhagedissen. Bij de sreenhoop 
rechrs van de sral vond ik een kleine doodgeslagen 
Hagedisslang. 
Ook dir jaar zagen we net als vorig jaar en her jaar 
ervoor geen Parelhagedissen meer, zel(o; geen reke
nen van hun aanwezigheid zoals vervellingsresren en 
uirwerpselen. Ook in de door de Duirsers in de 
T weede Wereldoorlog gevormde sreenhoopjes von
den we geen rekenen van hun aanwezigheid. 
In een poelrje langs de nieuwe weg van Peau de 
Meau naar St. Martin vonden we kikkervisjes, die 
naderhand van Iberische Meerkikkers en van 
Medirerrane Boomkikkers bleken re zijn. Op de 
oever konden we nog een adulre Smaragdhagedis 
(man) zien wegrennen. 
Bij een volgend bezoek aan Peau de Meau zagen we 
rwee Hoppen en drie Roodvoerparrijzen. Langs her 
Canal de Vergiere zagen we veel Iberische 
Meerkikkers. Op de terugweg bezochren we nog 
even her poelrje, nu vonden we naasr de eerder 
genoemde larven, bovendien larven van de 
Vinpoorsalamander ( Triturus helveticus) en een 
adult vrouwrje van deze soorr. In een braamsrruik 
zag ik nog een subadulre Ringslang (Nturix ntztrix), 
of deze nu lag re zonnen of dar ze op jachr was kon 
ik nier zeggen, in dezelfde struik zaren ook verschil
lende subadulre en net gemeramorfoseerde 
Medirerane Boomkikkers. Op de weg zagen we nog 
een dode Hagedisslang en rwee oversrekende 
Smaragdhagedissen. 

LES ALPILLES. 

De Alpilles is een lage rorsachtige bergkeren van 
300-500 m hoog, ten zuiden van Sr. Remy, die 
Oost-West verloopt en begroeid is mer carrigue, 
pijnbomen en andere naaldbomen. In de dallerjes 
besraar de begroeiing soms uir grassen mer daarrus
sen naaldbomen. 
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Dir jaar hebben we nier speciaal de Alpilles bezocht, 
aileen her sruwmeer (barrage) dar in de Alpilles ligr 
werd enkele keren bezocht, doch hierover straks 
meer. 
Vorig jaar verkenden we een klein srukje van deze 
bergkeren, we vonden er Smaragdhagedissen en 
Spaanse Zandlopers (Psammodromus hispanicus}. 
Bovendien zagen we nog kleine ca. 5 em lange olijf
bruine hagedisjes, dit zijn waarschijnlijk juveniele 
Spaanse Zandlopers geweesr. Dir ga ik nog eens 
verder onderzoeken. Her dorpje Les Beaux, 
gebouwd rond de citadel, is zeker de moeire van een 
bezoek waard. Op de vlakre van de citadel zagen we 
enkele Smaragdhagedissen russen de srruiken. Ook 
vonden we een dode Gewone Pad (Bufo bufo). 
Volgens Bischoff er al. ( 1984) zouden er in de 
Alpilles wei Parelhagedissen zirren, maar we hebben 
ze helaas nier kunnen vinden. Dir jaar vonden we 
wei een dode Trapslang op de weg door de Alpilles. 

LES ROCHERS DE LA PENE. 

Deze ca. 50 m hoge rorskeren loopr parallel aan de 
Alpilles ren zuiden hiervan. De begroei"ing is veel 
lager dan die van de Alpilles en besraat uit carrigue 
en kleine bomen en struiken. Op de srenige gedeel
ren vinden we vooral rhijm, rozemarijn en lavendel. 
De Rochers zijn rotsachtiger dan de Alpilles. Vooral 
aan de voer van de Rochers en wei de zuidkant, vin
den we interessante gebieden mer olijfgaarden en 
terrassen. De grond van deze rerrassen wordr tegen
gehouden door srevige muren van opgesrapelde sre
nen, ideale schuilplaarsen voor onze geliefde dier
soorren. 
In de bergkeren zelf zagen we regelmarig de razend
snelle Spaanse Zandlopers, echrer zagen we slechrs 
eenmaal een Muurhagedis mer cen effen bruine rug. 
Ten westen van de D 27 zagen we langs her smalle 
asfalrweggerje een zonnende Trapslang, die zich 
langzaam terugrrok in haar burcht van struiken, 
bramen en rorsen. 
Langs de rerrasmuurrjes vonden we enkelc vervel
lingshuidcn van Hagedisslangen. Deze zijn relarief 
gemakkelijk re herkennen aan de op een wenkbrauw 
lijkende schub hoven her oog. Aan de andere kant 
van de D 27 zagen we vorig jaar een volwassen 
Hagedisslang in de buurr van enkele Smaragd
hagedissen. 
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Ringslrmg (Natrix natJ·ix) 

Op o nze laarsre dag gingen we in de Rochers Agaves 

schi jfkak russcn (Opu111in) zoeken voor rh uis. lk ging 
o p zoek naar Hazelskinken (CIJnlcides chnlcides) in 
een gebied je waar ik reeds eerder deze dieren had 

gezien. 13ij her oprillen van de eersre de besre sreen 

dachr ik e r mereen eenrje gevonden re hebben, maar 

ror mijn verrassing was her een Hazelworm (Anguis 
Jmgilis) . Een Hazelworrn had ik hier nog nier eerder 
gcvonden.l n cen ander gebiedje, begroeid mer gras, 

rhijm en 1:\Vendel. wist ik roch nog rwee 
Hazelskinken re vinden. lk kon er helaas geen foro 
van maken, daar waren ze veel re snel voor ondanks 
her fe ir dar her pas rien uu r was. 

Tussen de srenen van de ecrder genoemde muurrjes 

zoch r ik naar levensrekens van Parelhagedissen , 
doch ook nu weer vergeefs en d ir rerwijl her roch 
klasse schuilplaarsen waren. Bovendien werden ze 

bezoch r doo r H agediss langen , die in Parel
hagedissen roch een p roo idier zien. 

HET STUWMEER VAN ST. REMY. 

Her sruwmeer van Sr. Rerny is makkel ijk re vinden, 

aan de rechrerkanr van d e weg naar Maussane sraar 
een bo rdje mer de verrnelding "barrage" . Her ligr in 
de Alp illes en wordr o rnzoomd d oo r open naaldbos
sen mer hier en daar Buxussrruikjes. Her is een 
prachrig srukje warer, waar veel mensen naar roe 
ko men om re picknicken, re wandelen en re vissen. 
Er wordr fore! ui rgezer en bovend ien zit er 
Amerikaanse Owergm eerva l en Zonnebaars. 

De eersre dag ving ik bij de rierkraag bij de rno nding 
van her beekje mereen een kle ine Ringslang en Iacer 

nog een halF-vas exem plaar. Op de enige boomsram 
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Smaragdhagedis (Lacerta viridis) 

russen her ri er en de lisd o dden lagen vier 
Adderringslangcn re zonnen , in verschillende for
maren . 

Op d e uirersre punr van de sram zat een Gewone 
Pad re zonnen , d ir re rwijl her roch behoorl ijk warm 

was. lk weer n ier of her de ondersoorr Bufo bufo spi
nosus berrof, her d ier was wei behoorlijk groor. Bij 
onze larere bezoekjes zagen we sreeds weer 
Adderringslangen op en bij de sram. Bij de monding 
van her beekje hielden zich graag de Ringslangen 

op. Op de drogere gedeelres van de oever zagen we 

regelmarig Smaragdhaged issen en Muurhagedissen. 
Opvallend bij deze M uurhagedissen waren de soms 

o ranjekleurige keel en buik van de mannerj es, dir in 
regensrel li ng ror de Muurhagedissen elders. 

O ver de Muurhaged issen wil ik nog even verrcllen, 
dar een vrouwrje lag re zonnen op een rak in her 

water. Deze was wel iswaar d roogvoers re bereiken 
van her land, m aar roen ik re cl ich r naclerde sprong 
ze in her water en zwom over ca. 80 em naar de 

oever, een sreile rorswand . Bovendien zag ik nog een 
paring langs een bijna loodrechre rorswand . 

Bij een grorere boo m sroorde ik bl ijkbaar een schild 
pad bij zijn zonnebad , hij dook gel ijk her water in . 
lk ging erva n uir dat her een Eu ropese 
Moerasschildpad (Emys orbicularis) was, m aar bi j 
nader inzien bleek her een Roodwangsiersch ildpad 
( 7/nc/;emys scriprn elegnns) re zijn. A:]J1 de overkanr 
zag ik Iacer nog drie van zijn soorrgenoren. Op o ns 
laarsre bezoek aan her sruwm eer ('s morgens) 7..agcn 

we zes Ringslangen , d rie Muu rhaged issen, vier 
Smaragdhaged issen, een Gewone Pad, vier Rood
wangsierschildpadd en en enkele Addcrringslangen. 
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Rugsrreeppad (Bufo crdrtmitrt) 

OVERIGE PLAATSEN. 

De overige plaarsen zijn zeker em bezoek waard, 
maar zoals gezegd waren ze minder succesvol voor 
war berrefr her vinden reprielen en amfibiecn. lk zal 

ze nog even in her korr noemen, mer de gevonden 
dieren. Rousillon ren oosren van Sr. Remy: een 
Smaragd hagedis en enkcle Muurhagedissen. 

Village de To rrue bij Gonf.·u on in her oosren : zeker 
de moeire waard voor schildpaddenlicfhebbers, hier 

werden verschi llende soorren geho uden, maar voor

al Griekse en Moorse l.andschildpadden ( Tewulo 
l1ermmmi en 7estudo gmecrt) ver-wrgd en gckwcckr 

om larer re worden rerug g..:zt.:r in de naruur. Verder 
zagen we nog een Smaragdhagedis. 
Bagnols-sur-Sez.e en Fons-sur-Lussan: vee! Sma

ragdhagedissen en M uurhagcdisscn. 
Eygalicres: cen klein dorpje ren oosten van Sr. Remy 
in de Plaines. Hcrperologisch gczit.:n vie! n wcinig 

re beleven, maar her is cen heel mooi d orpje waar 

her Ieven sri! is bl ijven sraan. Her ts er gewoon 

Trapslang (Elaphe scalaris) 
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Hazelworm (AJ/guis fingilis) 

prachrig. 

OPMERKJNGEN. 

Qua waarnt.:mingen zi jn er roch enkele verschi llen 
wssen (.k rwe~.: bezockcn die we aan her gebied 

brachrcn. In 1998 bewchrcn we her gebied in sep
tember, in 1999 in juni. In 1998 zag en we geen 

cnkele Trapslang 'l.clfs geen dode, in 1999 zagen we 

er maar li ersr zcs, waarvan ccn dode. Bovend ien 

zagcn we in 1999 vee! mecr Smaragdhagedissen . 
Parclhagedissen 7.agen we in beide jaren nier, a lrhans 

bij Fons-sur-Lussan zagen we iers groors wegglippen, 
we konden helaas nicr zeggen war her was. Waarom 
werden cr gccn Pardhagcdisscn waargenomen? In 

1998 was de zomer zo hcer dar er geen 

Pardhagcdisscn re zien waren, alrhans dar verrcldcn
dc inhcemscn ons over " les c rocodi les a\·ec les blue 

points". ~laar her voorjaa r was roch n ier zo warm, 

Smaragdhagedis man La brenne: (Lacerta 
viridis) 
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waarom zagen we ze nu niet? Graag zou ik hier een 
reactie van de lezers op will en ontvangen. Tenslotte 
werden er ook meer Hagedisslangen in 1999 waar
genomen. 

TENS LOTTE. 

Volgend jaar willen we her gebied nog eens vluchrig 
verkennen met de nieuw opgedane informatie. 
Verder willen we her gebied van Perpignan gaan 
bezoeken, vooral met her oog op de zeer grote 
Parelhagedissen aldaar. 
Bovendien speel ik mer her idee om Sr. Remy nog 
eens re bezoeken met een groepje herperologen, 
maar hierover misschien later meer. 
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Overzicht van de waargenomen soorren. 

IWetenschappelijke naam 

Bufo bufo 
Bufo calamita 
Rana perezi 
Hyla meridiana/is 
Triturus helveticus 
Lacerta viridis 
Podarcis muralis 
Anguis ftagilis 
Chalcides chalcides 
Psammodromus hispanicus 
Malpolon mompessulanus 
Elaphe scalaris 
Natrix maura 
Natrix natrix 

A= de direcre omgeving van her bungalowpark 
B = Ia Peri te Crau 
C = Ia Plaine de Ia Crau 
D = les Alpilles 

Lacerta 58(5) * 2000 

Lacerta lepida Daudin, 1802 - Perleidechse. In: 
Bohme, W.: Handbuch der Reprilien und 
Amphibien Europas, Bd 2/1: 181-210. Aula Verlag, 
Wiesbaden. 
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ST. REMY-DE-PROVENCE, A HERPE
TOLOGICAL PARADISE 

The author describes a herpetological vacation in 
southern France. Reptiles and amphibians were 
abundant in this region. Areas of interest were: La 
Petite Crau, La Plaine de Ia Crau, Les Alpilles, Les 
Rochers de Ia Pene and Le Barrage de Sr. Remy. The 
author was especially interested in spotting 
Ocellared Lizards (Timon lepida) bur didn' r succeed 
in finding them. Nevertheless a lot of other animals 
were seen, as is shown in the table. Nor mentioned 
in the table are several Red-eared Sliders ( Trachemys 
scripta elegans), that were seen at Le Barrage de St. 
Remy. In addition the author visited Le Village de 
Torrue at Gonfaron (breeding-center for Testudo 
hermanni and Testudo graeca) and several other pla
ces in the Sr. Remy region. 

Gebied Aantal 

D,E 2 
A 
A,C,F > 25 
A,* >50 

1 
A, C,D, E, F, * > 25 
A,C, E, F > 25 
E 1 
E 2 
D, E > 10 
A,B,C,E 7 
A,B,D,E 6 
A,C,F 5 
F 10 

E = les Rochers de Ia Pene 
F = her sruwmeer (barrage de St. Remy) 
* = poelrje russen Sr. Marrin en Ia Crau 
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