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De Plek: Algarve - Portugal

door

Frank Bours

Vanuit Vale de Centianes kun je te voet naar Carvoeiro, een

vissersdorpje, wederom gelegen aan een baaitje. Op de maandag of

donderdagmorgen om een uur of zes het strand op en dan wachten op

de vissersbootjes. Zo gauw mogelijk goede vriendjes worden met de

vissers (helpen met het op het strand trekken van de bootjes) om

te mogen zoeken naar schelpen in de netten. Direct op het strand

worden namelijk de netten gereinigd. Cymbium olla (Linnaeus, 1758)

(fig. 2) behoort hier tot de mogelijkheden. Deze schelp is naar

mijn mening de mooiste die je aan het strand van de Algarve vinden

kunt en waarschijnlijk ook één van de grootste. Van de vissers

kreeg ik één Cymbium. Verder vooral uitkijken naar Astraea rugosa

(Linnaeus, 1758) (fig. 3) een gastropode behorend tot de familie

Turbinidae. De schelp valt op door zijn fel oranje operculum. En

dan is er in de vloedlijn volop Naticarius intricatoides (Hidalgo, 1873)
te vinden. Deze gastropode behoort tot de familie Naticidae, een

tepelhoren zo groot als de onze, maar donkerde getekend. Ik kon er

28 verzamelen. Een Cymatium corrugatum (Lamarck, 1822) (fig. 4) van

zeven centimeter is ook nog zeker het vermelden waard.

Met een brommer zijn we 30 kilometer oostwaarts gereden naar

Albufeira. Dit is ook weer een vissersdorpje met dit keer een lang

zandstrand. Op het strand liggen tientallen vissersbootjes met

daartussen het afval uit de netten. Zoeken tussen de bootjes en in

de vloedlijn leverde mij een reus van een Acanthocardia aculeata

(Linnaeus, 1767) op en nog zes prachtige schelpen van Cymbium olla.

(Gruis was hier niet te vinden.)

Kortom, de Algarve: voor mij een ideale plek!
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Mijn vrouw en ik waren in de Algarve in de lente van 1988.

Wij hadden een appartement in het vacantiedorp Vale de Centianes

(ca 2 km ten oosten van Carvoeiro). Het dorp heeft een prachtig

baaitje waar vooral gruis te vinden is. Afgezien van algemeen spul
is er bijvoorbeeld Simnia spelta (Linnaeus, 1758) te vinden (fig. 1) ,

een gastropode behorend tot de familie Amphiperatidae. Of, om het

eenvoudig te houden, een kauri-achtig dingetje, maar dan langge-

rekter. Ik vond één exemplaar. Verder kun je er Liriola pectinata (Lin-

naeus, 1758) vinden, een gastropode behorend tot de familie Sipho-
nariidae. Dit is een Patella-achtig schelpje met aan de binnenkant

prachtige stralen vanuit de top. Hiervan vond ik er maar liefst 61.


