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Belangrijk voor verzamelaars in het Aquitaine bekken

Saucats-La Brède

De bestrijding van de fossielen-plunderaars

Specialisten uit de gehele wereld komen het natuurreservaat van

Saucats-La Bréde bezoeken. Een vereniging heeft besloten te

reageren tegen de plunderaars van fossielen, die de vindplaats

toetakelen. Zie hier op welke wijze.

Valérie Gaget

Bryozoën zijn kleine, mariene invertebraten (10 tot 20 mm), die, tegen
de verwachting in, heel wat mensen interesseren. En wel in het bijzonder
85 wetenschappers, die uit de gehele wereld gekomen zijn voor het achtste

congres van de Internationale Associatie voor Bryozoairologie (IBA), dat

in Parijs gehouden wordt vanaf 14 Juli.

In afwachting daarvan maken zestien v-m hen een rondreis van tien da-

gen, die hen naar de belangrijkste geologische plaatsen in Frankrijk

brengt. Dinsdag zijn zij aangekomen bij het geologisch reservaat van Sau-

cats-La Bréde. Een reservaat dat in 1982 is ingericht op verzoek van on-

derzoekers en dat, na aanvankelijke teleurstellingen, op dit moment een

verjonging ondergaat.

De champignonzoeker, die in het bos van Saucats wandelt, weet stellig
niet welke andere schatten zich onder zijn voeten bevinden. Hoger Cuffey,

Ons medelid Michel Folliot maakte ons attent op een dagbladartikel,
waarvan wij hieronder een globale vertaling geven, omdat de inhoud ervan

voor diverse UTKG-laden niet onbelangrijk lijkt te zijn.



-102-

voorzitter van de IBA en professor aan de universiteit van Pennsylvania,
is meer onder de indruk. Met 'n klein houweel verzamelt hij wat gesteente-
brokken en zoekt daaruit de schelpen en de fossielen, die op deze plaats
heel algemeen zijn. • '

Menselijk erfgoed

Het reservaat beschermt twee geologische afzettingen, die uit het Ter-

tiair dateren, een tijd waarin de streek bedekt was door zee. Deze refe-

rentie-niveaus (stratotypen), met de fossiele stranden die de resten van

talrijke mollusken bevatten, stellen de wetenschappers in staat om de

geologische afzettingen te dateren en de evolutie van de levende wezens te

bestuderen. Het is de volledige geschiedenis van de Aarde, die men daar

beschreven vindt.

Na een bestaan van ongeveer vijf jaar is het reservaat van Saucats

slachtoffer geworden van steeds talrijkere plunderingen. Deze plaatsen van

internationaal belang interesseren amateurs, die niet altijd goede bedoe-

lingen hebben. Met name buitenlanders orozeilen, volgens Prof. Ringeade,
voorzitter van de Vereniging geologisch reservaat Saucats-La Bréde, de

strenge regels van hun eigen land en komen in Frankrijk grote fossielen

'verzamelen'. Daardoor vindt men hier en daar in het bos reusachtige ga-

ten, gegraven door die amateurs of verzamelaars, die in de nabijheid kam-

peren.

'Het is mij overkomen om plunderaars op heterdaad te betrappen, ver-
klaart Prof. Ringeade. Op een dag waren er twee Duitsers, die hun bestel-
bus hadden volgeladen met fossielen.' Die zelfde vindt men later in musea

terug. Er bestaat een werkelijke vraag, die deze ongeoorloofde handel
voedt.

In 1987 heeft de correctionele rechtbank van Dlgne (Alpes de Haute-

Provlnce) drie Italianen, die een klassieke vindplaats hadden ingezakt,
tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar veroordeelt en tot

een boete van FFr 15 000.-. Het is voor het eerst dat een dergelijke ver-

oordeling tot uitvoering wordt gebracht voor een geologische plundering.
Maar de specialisten vinden de franse wet van 1976 over de bescherming van

het nationaal erfgoed weinig van toepassing op de vindplaatsen van fossie-

len en zouden willen dat deze wet wat dwangmatiger was.

Twee bewakers voor toezicht op het reservaat

In afwachting daarvan organiseert het reservaat zich, of liever, het

herorganiseert zich. Met de hulp van de gemeente zijn de toegangswegen
verbeterd. Informatiepanelen zullen worden geplaatst langs de route die
voor het publiek is aangelegd. In het bijzonder ook voor de schooljeugd
die hier de natuurwetenschap in de praktijk kan brengen. Op langere ter-
mijn plant men ook een expositiezaaltje, eem bibliotheek en een laborato-
rium.

Om een en ander in de hand te houden’zijn twee bewakers, de heren Raba
en Dessis, aangesteld om op de vindplaatsen te surveilleren. Tevens zal

een informatiebord bij de ingang van het dorp duidelijk aangeven, dat deze
plaatsen beschermd zijn en dat het verzamelen van fossielen er verboden
is.
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Men hoopt de boodschap door te geven, dat deze onbelangrijk uitziende
vindplaatsen in feite uniek en beperkt van omvang zijn. Zij maken deel uit
van het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid. Zouden ze verdwijnen,
dan verdwijnt met hen alle informatie die zij voor de geologen kunnen be-
vatten.

Michel schrijft verder dat er ook elders problemen zijn door de vele

buitenlandse, veelal Nederlandse verzamelaars, zoals bv. te Pas-de-
Barreau, in de gemeente Martillac. Voor deze vindplaats is een vergunning
noodzakelijk. Volgens hem heeft een groep UTKG-leden hier illegaal verza-

meld, waardoor een andere groep (waaronder Michel Folliot n, die wèl
vergunning had eveneens problemen kreeg. Hij vraagt zich af, of er niet

een regeling valt te treffen met de beheerders van het geologisch reser-

vaat in Baucats, of met de Universlteit van Bordeaux.

(A.W. Janssen)


