
De Noordkust van Bretagne
Enige notities voor de (beginnende) verzamelaar

J. van der Linden

Door de nieuwe vestiging van het Zeebiologisch museum in Scheveningen -dichtbij mijn woning- en 
door de thans bijna permanente opening ervan, is mijn belangstelling voor het verzamelen van schel
pen weer enorm toegenomen. Immers enige hulp bij determinatie is toch vaak onontbeerlijk. Ook de 
inlichtingen van doorgewinterde zoekers over de juiste vindplaatsen, maken het verzamelen van be
paalde soorten heel wat gemakkelijker.
Reeds vele malen heb ik gedurende de laatste jaren de noordkust van Bretagne bezocht, waardoor ik 
nu in staat ben een vrij redelijk overzicht te geven, wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn 
voor het vinden van schelpen bij St. Jacut en omgeving (de streek gelegen tussen Dinard en St. 
Brieuc) en bij Trébeurden. Over mijn vondsten in de buurt van Roscoff en St. Pol de Leon kan ik kort 
zijn: teleurstellend. Kokkels bij tienduizenden, wat Scrobicularia ptana (Da Costa), Abra tenuis (Mon
tagu) en in de baai van St. Pol de Léon massa’s deels levende Peringia ulvae (Pennant). Vanzelfspre
kend ook patella’s, gibbula’s en purperslakken, maar dat zijn dan ook de soorten, die men na één be
zoek aan Bretagne reeds in voldoende hoeveelheden heeft verzameld.

Afb. 1 Trivia monacha (Da Costa), een van de beide Trivia-soorten die ook aan de noordkust van 
Bretagne veel voorkomen. Foto: B. Entrop.
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Het schiereiland van St. Jacut heeft voor mij (en vele anderen) een grote bekoring. Het strandje aan 
de punt van deze landtong en het zich daartegenover bevindende eiland liggen meestal vol schelpen. 
Ik zeg meestal, want zelfs de beste plekken zijn soms een teleurstelling. Ik ben er ongeveer 15 maal 
geweest in verschillende jaargetijden (nooit zomers) en één of twee keer was er nauwelijks een 
schelp te bekennen. Bent u echter voor langere tijd in de omgeving, ga de volgende dag beslist terug, 
want tien tegen één dat u dan meer geluk hebt.
Ga enkele uren voordat het eb wordt naar het strand, gewapend met wat plastic zakken en enkele 
buisjes voor de tere soorten en wilt u straks gaan graven naar levende tweekleppigen, neem dan ook 
een stevige schop mee. Hoog op het strand zult u vaak vrij gave, nog van de opperhuid voorziene 
doubletten Lutraria lutraria (L.) vinden. Een enkele maal ook een losse klep van de Lutraria magna (Da 
Costa) (ik heb daar nooit een doublet gevonden en de paar kleppen die ik heb zijn niet al te mooi). Zeer 
fraaie dubbele glycymeris liggen er ook massaal evenals Solen marginatus (Pennant). De familie Ve- 
neridae is vertegenwoordigd met Venerupis pullastra  (Montagu), V.decussata (L.), V.rhomboides 
(Pennant), Venerupis aurea (Gmelin) treft u er weinig aan. Er zijn mooie exemplaren van Venus verru- 
cosa (L.) te vinden, weinig Chione ovata (Pennant) en Chamelea striatula  (Da Costa) heb ik daar nog 
nooit gevonden, evenmin trouwens elders in Noord Bretagne; wel veel in het zuiden. Ook Dosinea 
exoleta (L.) ziet men er zelden. In de vloedlijn kunt u veel kleppen van Pandora inaequivalvis (L.) te
genkomen, terwijl bij het vorderen van de eb, als u de richting van het eiland uitloopt, levende exem
plaren van deze soort in overigens bescheiden aantallen gewoon op het zand liggen.
Wat de Gastropoden betreft: levende patella’s, gibbula’s, Monodonta lineata (Da Costa), purperslak- 
ken en Littorinidae op de rotsen. Vaak veel levende fuikhorens in de vloedlijn evenals wulken. Bij be
paalde wind is er soms een invasie van Velutina velutina Müller en dan meestal tegelijkertijd de even
eens zo tere Haminea navicula (Da Costa) en Philine quadripartita  Ascanius. Ocenebra erinacea  (L.) 
vindt u er ook, maar wilt u mooie levende exemplaren verzamelen, ga dan zoeken in de haven van St. 
Cast of Cancale. Natuurlijk moet ik niet vergeten de beide trivia-soorten te noemen, die er tamelijk 
veelvuldig op het strand liggen (afbeelding 1). Tenslotte Dentalium vulgare (Da Costa): altijd wel aan
wezig, maar éénmaal verzamelde mijn vrouw er op een stukje van zo'n twee vierkante meter wel vijf
tig.
Het is niet gemakkelijk je blik van al die rijkdommen af te wenden om bij het verder voortschrijden van 
de eb de vloedlijn te verlaten. Het tweede doel is namelijk het tegenover de landtong liggende eiland. 
De tocht er naar toe, over de kale zeebodem is op zich al boeiend, hoewel er weinig te vinden is afge
zien van een enkele levende Pandora, zoals ik reeds schreef. Toch moet u de wandeling wel onderne
men, wilt u in het bezit komen van de witte boormossel en Pholade dactylus (L.). Langs de vloedlijn op 
het eiland ziet u de losse kleppen al liggen. Vreemd genoeg heb ik ze zelden of nooit gezien op het 
strand van St. Jacut zelf. Wilt u echter doubletten, nog voorzien van de accessorische schelpstukken, 
dan dient u te gaan spitten, want slechts levende exemplaren zijn volledig. Op het naar u toegekeerde 
deel van het eiland ziet u een eenzaam huisje staan. Zo'n 100 a 200 meter daarvoor in de drooggeval
len zeebodem leven zij. U ziet de gaatjes van hun syfobuizen in de grond. Neem een grote stevige 
schop, want de bodem is zwaar en bestaat uit blauwgrijze harde zeeklei. Bovendien leeft de Pholade 
ongeveer 40 cm diep; Barnea candida (L.) daarentegen hooguit 10 cm. Graaf een ruim gat rond de 
schelp, aangezien de Pholade sterk wigvormig is en het dier door al die schubjes op zijn schelp flink 
verankerd zit. U zult merken dat het gegraven gat onmiddellijk volloopt met nu troebelgeworden zee
water, dus veel te zien is er dan niet meer. Hebt u op de tast slechts een punt van de schelp te pak
ken, dan zal die zeker breken als u hem niet volledig hebt vrijgegraven.
Als u na een uurtje zwoegen enkele exemplaren van beide soorten hebt bemachtigd, moet u weer te
rug voor de vloed opkomt. Een twaalf-urig verblijf wordt, hoe mooi het eilandje ook is, toch vrij verve-
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Afb. 2 Puperslakken - Nucel- 
la lapillus (L.) - zijn een veel voor
komende verschijning aan de 
Bretonse kust.
Foto: J. van Leeuwen

lend en om tot je middel nat te worden is vooral 's winters evenmin plezierig. Ik merk aan mensen die 
nooit een bezoek hebben gebracht aan de westkust van Frankrijk, dat men veelal een wat overtrok
ken idee heeft van de aldaar voorkomende eb- en vloedbewegingen. Men denkt aan watermassa's 
die je met bulderend geweld belagen als de vloed opkomt en dat slechts Olympische kampioenen 
hardlopen het ziedende water met moeite voor kunnen blijven. Daar is allemaal geen sprake van, 
maar toch moet u oppassen. Stelt u op de hoogte van de dagelijkse eb- en vloedtijden. Blijf niet te 
lang ver van het vaste land en bedenk, dat de zeebodem niet altijd geleidelijk oploopt naar de kust. 
Halverwege kan de zeebodem veel dieper liggen, waardoor dit deel veel eerder onderwater komt te 
staan en u toch nog verrast wordt. U bent gewaarschuwd!
Alvorens u terugloopt moet u echter niet vergeten een volle zak gruis uit de vloedlijn mee te nemen. 
Thuis kunt u dit uitzoeken op kleine soorten en u beleeft het spannende avontuur van verrassing over

Afb. 3 Littorina saxatilis saxa- 
tilis (Olivi) en Littorina saxatilis 
rudis (Maton) komen beide in 
verschillende kleurvariëteiten  
voor, dikw ijls ook benoemd, zo
als sanguinea (donker- o f kar
mijnrood), miniata (steenrood) 
en aurantia (oranje).
Foto: J. van Leeuwen.
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nieuwe vondsten een tweede maal. Over gruisonderzoek zal ik echter uitgebreid terugkomen.
Een volgende dag ■ het is overdag immers maar éénmaal eb - kunt u een bezoek brengen aan het 25 
km westelijker gelegen Erquy. Eén van de aardigste vissershavens van noord Bretagne. De meeste 
anderen hebben hun karakter totaal verloren en zijn volledig overgeschakeld op watersport en mas
satoerisme.
Als het eb is ziet u vanaf de kademuur de vissersboten in de modder liggen, Het is de moeite waard 
om daar tussen te gaan zoeken naar Pectinidae. Levende Pecten maximus (L.) (ik heb er een stel 
mooi gekleurde kleine ±  7 cm grote exemplaren gevonden) Chlamys varia (L.) in allerlei tinten, Aequi- 
pecten opercularis  (L.) en enkele Aequipecten tineatus (Da Costa). De vele glycymeris kunt u beter la
ten liggen, want die zijn allemaal lelijk door roest verkleurd. Wel is het de moeite waard een paar klui
ten aan elkaar gegroeide Anomia’s mee te nemen.
Een volgende verblijfplaats van ons is Trébeurden - ±  75 km ten westen van St. Brieuc- gelegen aan 
de schitterende Cöte de Granite Rose. Ik heb er vaak gezocht en veel gevonden, maar u moet wel we
ten waar. Als u aan de kust staat ziet u in zee een eilandje liggen; daarvoor ligt nog een eiland of ten
minste dat was het heel lang geleden. Nu is het door een brede "weg”  verbonden met het vaste land. 
Naar zee kijkend is links van deze "weg”  het badplaats gedeelte en daar is niets te vinden. Rechts is 
het havengedeelte waar ook niet veel ligt. Vlak voordat de weg overgaat in het dichtbegroeide eiland 
ziet u rechts een pier in zee steken. Daarachter loopt een naar de zeebodem aflopende weg. Die 
moet u volgen als het eb gaat worden en dan kunt u links om of over de rotsen heen doorlopen naar 
het echte eiland. Het eerste wat u opvalt zijn de duizenden exemplaren Dosinea exoleta, de meeste 
doubletten. Alle Venerupis soorten; nu ook aurea veelvuldig. Spisula-soorten dubbel en levend. Veel 
levende Chiona ovata en Thracia papyracea (Poli.) Ik heb er een stuk of tien zeer mooie Bela costuta- 
ta (Donovan) gevonden, een Turridae-soort.
Op de rotsen naast de bekende patella's en gibbula soorten zijn hier mooie Littorinidae te vinden. De 
geelzwart gestreepte Littorna saxatilis rudis (Maton) var. polyzonalis. De spierwitte en kleine Littorina  
saxatilis rudis, var. rudissima (Bean), var. albida (Dautzenberg). Littorina obtusata (L.) in alle kleuren 
en patronen. Als u de grote bossen wier, die van de rotsen afhangen, optilt vindt u Calliostoma zizy- 
phinum  (Lam.)(afbeelding 4), maar echt niet zoals sommige beweren bij honderden. U mag blij zijn er 
na een uur intensief zoeken een stuk of vijftien gevangen te hebben. Hier vond ik ook de enige twee 
Turritella communis (Risso) van de hele noordkust van Bretagne. In het overigens aardige boekje 
"Schelpen die men vinden kan", een Thieme uitgave geschreven door B. Entrop, lezen wij over deze 
schelp: "In Bretagne algemeen in de vloedlijn". Wat de noordkant betreft is dit beslist niet waar. Ik 
heb er dus maar twee gevonden en wat meer zegt in de collectie van het Zeebiologisch museum 
komt hij uit Bretagne niet voor. Ditzelfde geldt trouwens ook voor de Camptonectes tigrinus (Müller), 
de tijgerpels; ik heb hem daar nooit gevonden en wat de museum verzameling aangaat, idem dito. 
Merkwaardig is dat ik maar weinig Arcopagia crassa (Pennant) in Trébeurden heb gevonden. Slechts 
drie doubletten en enkele losse kleppen, terwijl deze schelp daar toch veel hoort voor te komen. Ik 
heb hem nooit levend gezien. Het zoeken naar levende schelpen is hier overigens een vrij druk beoe
fende sport. Weliswaar voor de consumptie, maar ook deze zoekers hebben voor ons nut. In de 
eerste plaats geven zij de plaatsen aan waar u moet zoeken. In de tweede plaats om mee te ruilen. U 
moet namelijk rustig doorgaan met het verzamelen van Dosina’s en Venerupis-soorten, ook al hebt u 
er reeds voldoende en lust u zelf geen schelpdieren. U kunt ze als ruilobject gebruiken. Zelf loop ik al
tijd, tegen de tijd dat de opkomende vloed ons noodzaakt terug te keren, de andere mensen langs om 
hün vangsten te onderzoeken. Vind ik een mooi of bijzonder exemplaar, dan geef ik een handvol dosi
na’s tegen één voor mij interessante. Ze smaken toch allemaal hetzelfde, zeldzaam of niet. Éénmaal 
heb ik een schitterende Callista chione (L.) gevonden, want hoewel op het strand vrij veel losse klep-
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Afb. 4 Callistoma zizyphinum {Lam.) in het wier b ij St. Jacut. Foto B. Entrop.

liggen komt deze prachtige schelp er toch niet veel voor.
Als u wat stampend over de drooggevallen zeebodem loopt, kunnen stralen water tot kniehoogte toe 
uit de grond spuiten, waarna een gaatje in het zand achterblijft. Dit is dan afkomstig uit de zich snel 
intrekkende syfobuis van de Lutraria lutraria, die zo’n 30 tot 40 cm diep leeft. Dit dier is niet zo moei
lijk uit te graven als de Pholade, omdat hier de grond gemakkelijker is en omdat de schelp uitwendig 
glad is, waardoor hij minder weerstand biedt. Ik vind het overigens een vrij onsmakelijk karwei deze 
schelp na koken van vleesresten te ontdoen. Dit doet mij er aan denken om diegenen onder u, die in 
een hotel logeren, de tip te geven om een dompelaar (met aangepaste stekker voor in het scheerstop- 
kontakt!) en bv. een metalen mok mee te nemen. U kunt dan uw levende vondsten op uw hotelkamer 
uitkoken.
De kenners van de noordkust van Bretagne zullen ongetwijfeld veel in mijn opsommingen hebben ge
mist. Dit heeft verschillende oorzaken:
1. De kleine soorten heb ik bewust weggelaten, omdat ik daar in een volgend artikel op terug wil ko

men;
2. Sommige soorten zal ik domweg vergeten zijn te noemen. Ik denk nu bv. ineens aan de prachtige, 

jonge en levende Laevicardium crassum  (Gmelin) (=  Laevicardium norvegicum (Spengler)) op het 
strand van Trébeurden;

3. Andere soorten heb ik (helaas) nooit gevonden, maar die wachten misschien op de volgende keer, 
dat ik een verzamelreis ga maken naar deze schitterende streek. Er moet wat te wensen overblij
ven.

vita marina zeebiologische dokum entatie juli-aug. 1982 ve ldwerk 125


