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Over Zeemollusken van de Rousillon

In Juni 1954 had ik het voorrecht een fietstocht te kunnen ma-

ken in de Oostelijke Pyreneeën. In aansluiting daarop waren wij

kort aan de aangrenzende kust van de Middellandse zee. Omdat de

laatste tijd de landslakken van dit gebied al uitvoerig zijn be-

handeld in het Correspondentieblad, wil ik wat vertellen over de

schelpen, die wij vonden op het Middellandsezee-strand van de Pyre-

neeën en het direct ten Noorden daarvan liggende gebied, die samen

wel ”Le Rousillon” genoemd worden. We vertoefden maar vier dagen
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De Rousillon kan men eenvoudig in twee delen verdelen. Het ene

gebied is de rotskust, die ten Zuiden van Argelès begint en tot in

Spanje loopt. Het andere gebied is de kust net de uitgebreide^stran-
den en étangs, die zich naar het Noorden uitstrekt en waarvoor de

zee minder diep is en de zeebodem vlakker.

Eerst bezochten wij de rotskust, die we leerden kennen als een

gebied met een woeste en dorre natuur, waar men niet veel land-

slakken kan verwachten. Zo zochten we tevergeefs- naar de beekjes

tussen Collioures en Port-Vendres, waar Bullinus contortus heet te

leven; we vonden er echter slechts kurkdroge beékbeddingen.

Wij hadden voor twee nachten onze intrek genomen in een hotel-

letje in Port-Vendres en vertrokken vroeg in de morgen naar een

strandje, waarvan ik door de monografie van Bucquoy, Dautzenberg
& Dollfus de hoogste verwachtingen had; Paulilles. Dit gehucht was

eigenlijk niet meer dan een fabriek met wat huisjes eromheen voor

de mensen, die met de fabriek van doen hadden. Nu waren we in grote
spanning, want uit een regionale gids was geblekenj dat de fabriek

een munitiefabriek was en-vrij-wel op het- strand lag; Het eerste

goede teken, dat we vanaf de bergrug, die ons van Paulilles scheid-

de, zagen, was een groep strandhuisjes. Het strandje was dus geen
verboden gebied, wat we gevreesd hadden. Elk weggetje naar het

strand bleek echter afgesloten, behalve een smal strookje van oen

halve meter breed langs, een beekje, dat -als alle andere beekjes in

de omgeving droog stond. Onze hoge verwachtingen werden niet teleur-

gesteld.. Er was een grote verscheidenheid van Gastropoden, vooral

de kleinere soorten; 1 Gibbula, Rissoa, Alvan ia, Bittium, Mange lia,

Eulima, Marginella. Als bijzonderheden vielen op": Gibbula gutta-
dauri (in de monografie van Bucquoy, Dautzenberg en Dollius niet

genoemd)
,

G. fanulum, Cingula nitida, Amphithalamus punctulum,

Cerithiopsis metaxae en Mitra columbellaria. Ook de Lamellibranchia

ontbraken niet: Arca, Venus, Jagonia, Irus
,

Divaricella.

De kust wordt naar de Spaanse kant toe steeds steiler, zodat

we steeds minder behoefte kregen om naar de kleine strandjes af te

dalen, die hier en daar tussen de rotsen verscholen lagen, vooral

omdat we op de fiets waren en een straffe tegenwind voel van onze

energie eiste. Teruggekeerd wisten we van de vismijn te Port-

Vendres enkele exemplaren van Murex trunculus té bemachtigen en

van een vissersbootje een grote Diodora apertura. Ook op andere

stranden waren de op het strand getrokken vissersbootjes ons van

veel nut. Zo verzamelden we ook: Nassa mutabilis, Murex brandaris

en Pecten opercularis. Na de rotskust bezocht te heb oen, waar we

dus vooral veel G'asiropoden vonden, bereikten we de kust nog op
drie andere plaatsen: 'Argelès, Canet en Leucate.

in dit kustgebied, naar toch kregen we een aardig beeld van de

fauna daar. Door tijdgebrek moesten we ons beperken tot verzamelen

langs de vloedlijn. Dit heeft enerzijds het nadeel, dat het meeste

materiaal, dat men in handen krijgt, versleten is of althans zijn

oorspronkelijke schittering heeft verloren en dat men een aantal

algemene soorten mist, die bij voorkeur in het stormige jaargetij-
de aanspoelen. Hiertegenover staat het voordeel, dat men in korte

tijd schelpen verzamelen kan die in zee op verschillende plaatsen
en diepten leven en die men anders alleen ten koste van veel moei-

te en tijd te pakken kan krijgen. Dn vooral over veel tijd beschikt

men als vreemdeling in het buitenland niet steeds.
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In Argelès vonden we niets.

Canet-plage ligt "bij de Êtang de Canet, die volkomen van de zee

afgesloten bleek te zijn door een lage duinenrij-en een plantengroei

hadj die aan een brak binnenwater deed.denken. Aan de vloedlijn was

niet veel te beleven, maar toch vonden we Cardium oblongum en verder

in grote aantallen Donacilla cornea en Tellina pulchella. In de

étang vonden we Hydrobia.

Bij Leucate, dat nog verder noordelijk ligt bereikt een

uitloper van de Ccrbières de zee. De Corbières zijn een bergrug, van

rood gesteente, waaraan de Rousillon zijn naam te danken heeft. De

nabijheid van de kleine strook rotskust was goed te merken aan de

schelpen, die we aan het strand vönden. Het aantal gastropoden was

hier veel groter'dan op het strand van Canet. We vonden hier twee

soorten,'die we nog niet eerder op deze tocht hadden gevonden:
Nassa granum en Leda pella. Opvallend waren hier de grote exempla-

ren van Retusa truncatula (5 en 6 mm i). Ook de Lamellibrancha-

fauna leek hier op grond van het aangespoelde materiaal rijker dan

bij Canet. We vonden hier: Solenocurtus strigillatus, Pharus leg-

men en vooral Pitar chione. Opvallend was, dat we van de soorten

van de geslachten Cassidaria, Scaphander en Natica alleen zeer

slecht geconserveerde schelpen of alleen fragmenten vonden, ter-

wijl deze soorten als algemeen te boek staan.

De 'étang van Leucate heeft een vrij .slappe modderige bodem en

staat nog steeds door verschillende mondingen in verbinding met de

zee. Aan de landzijde monden er enkele riviertjes in uit, die van

de Corbières komen. Het gebied leek veel op onze slikken'en schor-

ren. Ook de voorkomende mollusken dringen een vergelijking op met

ons slikkengebied. We vonden aan de rand van de étang aangespoeld:
Rissoa membranacea, Phytia myosotis, Abra alba, Hydrobia-soorten

en verder Haminea, Truncatella en Loripes. De étang van Leucate

was het laatste punt, waar we verzamelden. Toch stond ons hier nog

een verrassing te wachten. Aan de Noordpunt van de étang lag een

grote hoeveelheid aanspoelsel met heel schaars er in wat landslak-

kenhuisjes, en dan nog wel' van soorten, waarop we niet hadden dur-

ven 'hopen: Moitessieria saintsimoni en Hohenwarthia hohenwarthi.

Het verzamelen aan' de vloedlijn heeft ons dus in de korte tijd, die

we hadden, veel verrassingen bezorgd.

E. Batten


