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Een Zuidamerikaans pareltje

door

P. Hessel

(Stichting Schepsel Schelp, Utrecht)

Je komt aan in de wijdse ruimte van de "Aeropuerto
internacional del Caribe". Ons hotel was een hoge betontoeter in

de viezige stad Porlamar. Na aankomst vertelt een of ander hippie
van de reisorganisatie je dat je alleen veilig bent in hun

tourbussen of in een taxi. Dan zie je alleen landgenoten,

Duitsers, Canadezen en de chauffeur. Je gaat van ontbijt naar

koffie, naar lunch, naar drankje, naar zwembad, naar drankje, naar

geharkt strand, naar douche, naar diner, naar drankje, drankje,

drankje, tot je naar bed mag. Wij niet! Lekker bij zonsopgang

busje zoeken en wegwezen. De bewaker op de stoep van het hotel

moest dit ongewone gedrag wel even verwerken, vooral toen we naar

de bus wilden lopen. Het wende snel. De camerera was zelfs blij

omdat ze maar een klein stukje vloer hoefde te vegen, de rest lag
steeds vol drogende schelpen. Er zijn er zat. Gewoon duizenden

keren bukken en rapen.

Als u erheen gaat hoeft u niet perse ook 120 km kust af te

werken. Daar is dit artikelje voor. Het kaartje geeft 8 plekken

aan waar u rapen kunt. Met enige moeite zijn de meeste per bus te

bereiken. Navragen waar de bewuste bus vertrekt en gaan zitten

wachten. Eerst volladen, dan rijden is hun devies. Naar het

schiereiland Macanao gaan er niet veel. Beetje geduld nodig dus.

Vroeg in de morgen zijn de kansen goed dat je binnen een half uur

weg bent. Maak u geen zorgen over de kosten. Van Porlamar naar

Boca del Pozo is ongeveer 65 km en kost 100 bolivars, zijnde de

somma van een hele gulden. Hoe dat kan? Als de bus onderweg tankt

en b.v. 80 liter benzine slorpt, dan kost dat ongeveer 450

bolivars. Volkomen knots. Benzine 5,5 cent per liter. Niet zo gek
dus dat overal oude yankee slagschepen rondrijden gevolgd door een

rookpluim. Daarvan heeft u aan de kust geen last gelukkig, maar in

het centrum van Porlamar kun je s'middags om 4 uur beter ophouden
met ademhalen.

Wat kunt u daar nu vinden en waar dan wel? Wij hadden in

maart in 3 weken een oogst van ruim 300 soorten. Opvallend is

vooral de grote rijkdom aan doubletten. Geen probleem voor d% ge-

nera Tellina, Semele, Cardium, Anadara, Arca, Barbatia, Codakia,
Chama, Chione, Pitar, Mactra, Tivela etc. Heel leuk is het de prach-

tige doosjes van Periploma margaritaceum te zoeken (alleen bij La

Isleta, plek nummer 4). Een topvondst was een mooi doublet van de

Wij waren weer weg, mijn vrouw en ik. Achter de schelpen aan

natuurlijk. Ver is mooier dan vlakbij, dat weet iedereen. Maar hoe

kom je b.v. betaalbaar in Zuid-Amerika? Meeliften met de bad-

gasten! Doen we al jaren. Wel samen in het vliegmachien, maar niet

naar het zelfde strandje. We zagen onze kans schoon en stoven naar

Isla Margarita, voor de kust van Venezuela. Niemand minder dan

Columbus is daar parels wezen zoeken; daar heeft het eiland zijn

naam aan te danken. Hele hoop kust, want het eiland is 70 km. lang

en 30 breed. Veel zandstrand, maar ook mangrove-moerassen, lagunen,

zoutmoddervlakten en rotskust. Allerlei exposities, kijk maar naar

het kaartje.
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zeldzame Eucrassatella antillarum. Bij de talrijke vissersdorpjes

kun je Strombus costatus en S. pugilis vaak heel vinden, maar S.

gigas is altijd kapot. In ieder geval liggen op veel plaatsen door

vissers meegebrachte Phyllonotus margaritensis schelpen. De

mondopening van deze soort kan heel verschillend van kleur zijn:

roze, geel of met donkerbruine banden. Een goed voorbeeld van de

moeite die het geeft om de schepping met de daarin gelegde enorme

levenskracht en uitbundige variatiepotentie in hokjes te stoppen.

De beste plaatsen voor verzamelaars van strandschelpen zijn

op het kaartje aangegeven. De toeristen-stranden aan de oostkust

mag u rustig vergeten. Overal minder dan 10 soorten per 100

strekkende meter kust. Wellicht komt dat door de overwegend

oostelijke wind. De noordkust van Macanao is moeilijk te bereiken;

wij zijn daar niet geweest. De ondervolgende plekken zijn in ieder

geval de moeite waard:

1. JUANGRIEGO.

Ongeveer 2 km west van het dorp zijn rijke schelpbanken. Dit is

de allerbeste plek (minstens 70 soorten). Olivella nivea en

Ancilla tankervillii alleen hier gevonden.

2. PORLAMAR.

Goede plek aan het begin van de pier (westkant). Hier krabbelen

tussen de steentjes om gruis te verzamelen. Talrijke kleine

soorten. Ook goede lokatie bij Playa Moreno ten oosten van

Porlamar. Zoeken tussen het grind net voorbij de

vissersschepen. Verder het strand ten oosten van Playa Bella

Vista.

3. PUNTA PIEDRAS.

Stuk kust ten oosten van het dorp. Veel vissersboten ( Cymatium

parthenopeum), ook mooie Laevicardium laevigatum en Pitar

albidus doubletten)

4. LA ISLETA.

Hele stuk vanaf lagune tot Punta Mosquito is interessant. Hier

Periploma margaritaceum, Chicoreus brevifrons
, Phyllonotus

margaritensis en veel Tellina doubletten.

5. PLAYA LA RESTINGA.

Met bus naar La Guardia en dan naar het westen de "sandspit"

volgen. Dit is een interessante plek in geomorfologisch

opzicht. Veel Atrina doubletten en kleppen van Barnea truncata

en Cyrtopleura costata. Donax denticulatus is zonder moeite

levend uit het zand te woelen.
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6. PLAYA EL SACO.

Dit is de andere kant van de spit. Lopen vanaf Boca de Rio.

Voorbij lagune naar zee. Hier veel doubletten: duizenden Tivela

mactroides, honderden Anadara brasiliana, tientallen Pitar

dione en enkele Strigilla carnaria.

7. BOCA DEL POZO.

Naar noorden zowel als zuiden zijn leuke tochten te

maken.Kleppen -en met wat geluk ook doubletten- van Mactra

alata (12 cm.) en Solen obliquus.

8
.

GUAYACANCITO.

Tussen Guayacancito en Barrancas is wel wat te vinden. Ook

direkt zuid van Boca del Rio. Tussen Barrancas en Manglillo

zijn grote zoutvlaktes met weinig schelpen.

Voor de determinatie heb ik gebruikt:

Humfrey, Sea Shells of the West Indies (Jamaica).

Abbott, American Seashells

Rios, Brazilian Marine Mollusks Iconography

Vaak komt u er daarmee wel. Niet alles kan tot soortsniveau worden

gedetermineerd. Daarvoor zijn grote referentiecollecties nodig,
b.v. voor genera als Olivella, Marginella, Anachis, Mitrella en de

Rissoaceae.

U kunt op Isla Margarita ook uw hart ophalen aan merkwaardige

landschappen en prachtige vogels. Kortom we hebben heel wat

pareltjes gezien, maar niet die van Columbus

Adres Stichting Schepsel Schelp:

Kievitdwarsstraat 15,

3514 VC Utrecht

Fig. 1. Kaartja van Isla Margarita, met de genoemde vindplaatsen.


