W A T BETEKENT ZELDZAAM IN DE MALACOLOGIE?
door B. ENTROP.
Er wordt vaak gezegd, dit is een zeldzame soort, want er zijn er nog maar enkele van gevon
den. We kennen dit natuurlijk van de Conus gloriamaris Chemnitz, waarvan lang het verhaal
de ronde deed dat er slechts 12 exemplaren op de wereld bekend waren. En hoe staat het er nu
mee? De situatie is wel heel wat veranderd. In de schelpenshop van het Zeebiologisch Museum
werden in nog geen 2 maanden tijd 7 van de 10 in voorraad zijnde exemplaren van Conus glo
riamaris aan verzamelaars verkocht.
Het waren sublieme exemplaren met gave m ondrand en prachtig van kleur en patroon. Eigen
lijk geen zeldzaamheden dus meer te noemen. Men biedt ze ons in verschillende form aten per
inch-grootte aan.
Het blijkt dus, dat wanneer men eenmaal het juiste biotoop van de soort ontdekt heeft, de
soort helemaal niet zo zeldzaam is als eerst gedacht werd.
Duikers brachten in 20 minuten tijd 14 prachtige exemplaren naar de oppervlakte.
Naar zeggen laat men tegenwoordig een heel lang net - gevuld met aas - op de zeebodem neer.
Laat dit misschien een vierentwintig uur op de bodem liggen om de mollusken de tijd te geven
op het aas af te komen en daarna haalt men het net heel voorzichtig op. Van beschadigingen
door fors trawlwerk veroorzaakt is dan ook geen sprake.

Afb. 1.
Schelpen, die eens het etiket zeer zeldzaam droegen, maar nu voor iedere verzamelaar bereik
baar zijn.
Van links naar rechts: Marchia elongata (Lightfoot), Scaphella junonia (Lam .), Tibia martinii
Marratt, Epitonium scalara (L.) en Siratus alabaster (Reeve).
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In het boek Rare shells van Peter Dance, dat een 10 jaar geleden verscheen, w ordt een flink
aantal onderstaande soorten als bijzonder zeldzaam aangemerkt:
Tibia martinii M arratt
Marchia elongata (Lightfoot)
Strom bus listeri Gray
E pitonium scalare (L.)
Siratus alabaster (Reeve)
Scaphella junonia (Lam.)
Thatcheria mirabilis Angas
M omenteel zijn deze soorten (afbeelding 1) helemaal geen zeldzaamheden meer, met het ge
volg dat ook de prijs drastisch omlaag is gegaan.
O ok nu kennen we een aantal soorten, die de aanduiding ’’zeldzaam” dragen. Van tijd tot tijd
w ordt een exemplaar aangeboden, zoals b.v. het geval is met Cypraea valentia Perry, waarvan
de prijs tussen de f. 2000,- en f. 3000,- zweeft (afbeelding) 2).
Onlangs las ik echter ergens een bericht dat een duiker op 50 tot 60 meter diepte tijdens een
nachtduik in de omgeving van Palau (New Britain), 3 fraaie, levende exemplaren had verza
meld. Er zullen er stellig meer zitten, m aar de verzamelplaats heeft bij de duikers geen goede
naam. Men moet erg diep duiken, w aardoor de tijd van onderzoek op de grote diepte erg kort
is, terwijl bovendien de zee ter plaatse gevaarlijk is door onderzeese stromingen.
Een aantal soorten die voorlopig nog wel het etiket zeldzaam zullen dragen zijn:
Cypraea valentia Perry
Voluta festiva Lam.
Cypraea leucodon Broderip
Conus cervus Lam.
Cypraea fu lto n i Sowerby
Conus dusaveli H. Adams
Pleurotomaria adansoniana Cross & Fischer Conus milneedwardsi Jousseaume
M urex loebbeckei Kobelt

A fb . 2.
Een van de Cypraeasoorten, die ook nu nog als een grote zeldzaam heid geldt: Cypraea valen
tia Perry.
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