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Nog iets over Isla Margarita, Venezuela

door

Thijs W. de Boer

Onze uitvalsbasis was Juangriego, een rustig stadje aan de

noordwest-zijde van het hoofdeiland (kaartje: nr. 1). De stad is

gelegen aan een grote baai met een mooi zandstrand. In de baai

liggen vele vissersbootjes, sommige in gebruik als rustplaats voor

de bruine pelikanen. Op het strand hier vonden we o.m. Periploma

margaritaceum (Lamarck, 1801), Phyllonotus margaritensis (Abbott,
1958) met roze of oranje mondopening en enkele Anadara-soorten: A.

brasiliana (Lamarck, 1819), A. chemnitzii (Philippi, 1851) en A .

ovalis (Bruguière, 1789). Ook liggen hier veel wervels van haaien

en in een handje gruis vond ik zowaar een verse haaietand.

Wie de moeite neemt om een kilometer of twee naar het westen

te wandelen komt terecht op een heel smal strand, vlak langs de

weg naar La Guardia. Ten tijde van ons bezoek lagen hier rijke

gruisbanken met daarin vooral vele kleine soorten. Opvallende, wat

grotere soorten die je hier kunt vinden zijn o.m. Astraea bre-

vispina Lamarck, 1822 met een opvallend oranje-rood navelcallus),

Chicoreus brevifrons (Lamarck, 1822), Turritella variegata (Linné,

1758) (fig. 1), Cymatium parthenopeum (Von Salis, 1793) en Fusinus

closter (Philippi, 1850) (fig. 2). Van de iets kleinere soorten

zijn b.v. Persicula interruptolineata (Mühlfeldt, 1816)
,

Cruci-

bulum auricula (Gmelin, 1791), Prunum prunum (Gmelin, 1791) (fig.
3) en Siphonaria pectinata (Linné, 1758) algemeen. Eén van de

meest algemene tweekleppigen hier is Noetia bisulcata (Lamarck,

1819), maar ook soorten als Diplodonta semiaspera (Philippi, 1836)

en Prothotaca granulata (Gmelin, 1791) liggen er voor het oprapen.

Heel opvallend (vanwege hun felle kleuren) zijn de Tricolia-

soorten T. bella (Smith, 1937), T. tessellata (Potiez & Michaud,

1838) en T. affinis (Adams, 1850) en de felgroen gekleurdeSmarag-

dia viridis (Linné, 1758). Minder algemene soorten hier zijn b.v.

Pacipecten bavayi (Dautzenberg, 1900), Iselica anomala (Adams,

1850) en Strombina pumilio (Reeve, 1859).

Even voorbij La Guardia begint het lange strand van I,a Res-

tinoa. Op dit punt (nr. 5 op het kaartje van Hessel) troffen we

o.m. kleppen van Barnea truncata (Say, 1822) en Pholas campechien-
sis Gmelin, 1791 aan, de laatste vaak met roze kleurbanden. Ook von-

den we hier enkele schelpen van Fasciolaria tulipa (Linné, 1758)
.

Halverwege dit strand (ongeveer tussen de nummers 5 en 6 op

het kaartje van Hessel) troffen we een rijk gevulde vloedlijn aan.

Deze bestond voor het overgrote deel uit kleppen en doubletten van

de soort Tivela mactroides (Born, 1778) (fig. 4), met daartussen

felrode doubletten Tellina punicea Born, 1778 (fig. 5), grote dou-

bletten Pitar dione (Linné, 1758) (helaas met nauwelijks of geen

stekels), doubletten Protothaca granulata (Gmelin, 1791) en dou-

bletten Anadara brasiliana (Lamarck, 1819)
.

Tussen dit alles een

In maart 1994 heb ik met mijn vrouw een kort bezoek aan Isla

Margarita, een eiland voor de Venezolaanse kust, gebracht. In

grote lijnen zijn mijn ervaringen op malacologisch gebied dezelfde

als die van P. Hessel (1985) in zijn artikel: ”Een Zuidamerikaans

pareltje”. Enkele soorten die hij in dat artikel vermeldt heb ik

echter in het geheel niet gevonden, terwijl ik soorten heb

aangetroffen die niet in bovengenoemd artikel worden genoemd. Voor

een kaartje van het eiland, zie het betreffende artikel.
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veelvoud aan losse kleppen van deze en andere soorten. Gastropoden

lagen hier nauwelijks.

Booa de Pozo (kaartje: nr. 7) was voor ons de vindplaats van

een hele grote Fasciolaria tulipa (Linné, 1758), vele felgekleurde
Strombus pugilis Linné, 1758, paarse en gele Chama macerophylla

(Gmelin, 1791), kleppen Solen obliquus Spengler, 1794 (fig. 6) en

Mactrellona alata (Spengler, 1802) en doubletten Pteria colymbus

(Röding, 1798) (fig. 7). Strombus pugilis Linné, 1758 en mogelijk

ook andere soorten zijn afkomstig van de visserij.

Manali1Io (kaartje: tussen nr. 7 en nr. 8) leverde niet zoveel

soorten op, maar wel o.m. een eikapsel van Fasciolaria tulipa

(Linné, 1758).

Langs het strand van El Yaaue (kaartje: tussen nr. 3 en nr.

4) en El Aaua (noordoosten van het eiland) tenslotte vonden we

maar heel weinig mollusken.

In het fijne gruis van Juangriego bevindt zich een aantal

vnl. kleine soorten, waarvan het me tot op heden niet is gelukt ze

te determineren.

Het eiland is in malacologisch opzicht zeker een bezoek waard,

waarbij aangetekend kan worden dat de laagste prijs voor een

combinatie van vlucht (Martinair) en een week verblijf in een

hotel momenteel rond de fl. 1.000,- ligt. De kosten van

levensonderhoud en vervoer zijn ook laag.
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Fig. 1.

(Linné, 1758) (Philippi, 1850)Turritella variegata

Fig. 2

Fusinus closter
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(Röding, 1798)Pteria colymbusFig. 7.Spengler, 1794Solen obliquusFig. 6.

Born, 1778Tellina puniceaFig. 5.

Prunum prunumFi g. 3. (Gmelin, 1791) Fig. 4. (Born, 1778)Tivela mactroides


