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’De plek’

Rubriek waarin NMV-leden vertellen over door hun bezochte

landen/oorden en favoriete vindplaatsen, al danniet aangevuld met

gedenkwaardigevondsten.

Uitéén zakje gruis haalde uruim 80 soorten.

U vond er een soort die u nog nooit eerder had gezien.

De plaats was van een landschappelijke schoonheid die u alleen maar

van "de plaatjes" kende.

Er gebeurde iets onverwachts ofgrappigs.

Of het was de plek waar u voor het eerst slakken verzamelde.

Kortom: plaatsen waar u een bijzondere, malacologiscbe, herinnering
aan heeft.)

ZO. Frankrijk

door

H.J.& J.Hoenselaar

Het gebied dat we willen beschrijven hebben we voor het

laatst bezocht in 1992 en weten dan ook niet of de situatie daar

veranderd is. Het betreft hier het gebied in Frankrijk tussen

Marseille en Martigues, met een uitstapje naar het gebied ten

Zuiden van Port Louis, in het ZO. van de Camargue. (Michelinkaart

nr. 84).

We stonden met onze caravan op Camping "Le Cap" in La

Couronne, die het gehele jaar geopend is en van waaruit heel wat

aardige vindplaatsen te bereiken zijn. We zijn hier een 6-tal

malen geweest, meestal in het najaar en hebben daar heel wat

zakjes gruis verzameld.

Een aardige vindplaats destijds was het kleine baaitje, links

van de vuurtoren, Le Cap en eveneens het strandje Plage Verdon.

Beide vindplaatsen zijn te voet van de camping te bereiken. Het

gruis van Plage Verdon was bij nader inzien erg glanzend.

Indertijd begonnen we pas met verzamelen, inmiddels weten we dat

het dan nogal afgerold is.

Van La Couronne richting Sausset-les Pins, komt er een afslag
naar La Saulce en Ste.Croix, de tweede vindplaats met een klein

kapelletje op de rotsen, waar wij altijd leuk, heel fijn gruis

gevonden hebben, met oa. diverse Caecum en Skenea-soorten. Verder

naar Sausset komt men langs Tamaris, waar we op aanraden van uw

redacteur ook wel aardig verzameld hebben. In Sausset zelf was het

voorheen leuk verzamelen tussen de keien, zij het vooral de iets

grotere soorten. De laatste keren viel het echter erg tegen en we

wijten dat aan de aanleg van een jachthaven met piertjes, waardoor

er waarschijnlijk een andere stroming is ontstaan.

Na het vriendelijke verzoek van de redacteur van het

Correspondentieblad om kopij, konden wij niet achterblijven om ook

eens wat in te sturen over een verzameltocht van marien gruis.
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Aan de andere kant van La Couronne ligt Carro, een klein

vissersplaatsje, waar wij het een enkele maal getroffen hebben dat

een visser wat overbodig spul, o.a. Natica's op de wal gooide.

Iets ten noorden van La Couronne is een afslag naar Plage Les

Laurons, een klein stenig strandje, waar een hele laag zeegras

lag.Wij hebben daaronder gezocht en vonden toen enkele losse

kleppen van Venericardia antiquata, die we toen nog niet in de

verzameling hadden. Enige dagen later vertrokken we richting Nice

en na drie weken gingen wij nog eens op hetzelfde strandje kijken

en vonden toen, nadat er een flinke storm was geweest, diverse dou-

bletten van V. antiquata en nog vele andere aardige soorten o.a.

Arcopagia baloustina. Het is ons nadien echter nooit meer gelukt

om daar interessante dingen te verzamelen.

Een andere aardige vindplaats, weliswaar iets verder weg, is

ten Zuiden van Port St Louis in de Camargue. Er is daar een

landtong genaamd They de la Gracieuse, een heel groot verlaten

zandstrand, waar leuke, grotere schelpen vandaan kwamen. Enige

tijd geleden hebben we deze vindplaats doorgegeven aan de Friese

Vereniging en werden later gebeld dat ook zij daar veel succes

hebben gehad.

Het gebied rondom La Couronne is ook landschappelijk heel

aardig, een karstplateau, waar misschien voor verzamelaars van

landslakken ook nog wel iets te vinden is. De grote havenstad

Marseille is op korte afstand en wij hebben gehoord dat daar ook

nog een museum met schelpen is, n.1. Musée d'Histoire Naturelle,
Palais Longchamps, Boulevard du Gen.Leclerc. Wij hebben ons nooit

de tijd gegund daar een bezoek aan te brengen, maar het is onze

ervaring dat de verzamelingen in de Franse musea vaak in een

slechte conditie verkeren.

Hieronder nog een (alfabetisch) lijstje met enkele van de vele

soorten die wij in dit gebied gevonden hebben.

Alvania beani beani (Thorpe, 1844)

Alvania carinata (Da Costa, 1877)

Alvania consociella Monterosato, 1844

Alvania geryonia (Nardo, 1847)
Alvania lanciae (Calcara, 1841)

Alvania lineata Risso 1826

Alvania lucinae Oberling 1970

Alvania pagodula (B.D.D., 1884)

Ceratia proxima (Forbes & Hanley, 1850)

Chrysilla beniamina (Monterosato, 1884)

Chrysilla marioni Fasulo & Gaglini, 1987

Dikoleps cutleriana (Clark, 1848 )

Eatoninapumila (Monterosato, 1884)

Emarginula punctulum Piani, 1980

Gibbula drepanensis (Brugnone, 1873)

Hyala vitrea (Montagu, 1803)

Nodulus contortus (Jeffreys, 1856)

Obtusella intersecta (Wood, 1857)

Paludinella littorina (della Chiaje, 1828)

Paludinella sicana (Brugnone, 1876)

Peringiella elegans (Locard, 1892)

Peringiella epidaurica (Brusina, 1866)

Retrotortina fuscata Chaster, 1896

Rissoella inflata Locard 1892

Scissurella costata d'Orbigny, 1839

Setia alleryana (Aradas & Benoit, 1874)

Setia amabilis (Locard, 1886)

Setia antipoliana (v.d.Linden & Wagner, 1987)

Setia maculata (Monterosato, 1869)

Sinezona cingulata (Da Costa, 1869)

Skenea catenoides (Monterosato, 1877)
Tharsiella depressa (Granata Grillo, 1877)


