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The Barycypraea mus (Linnaeus, 1758) species group
De Barycypraea mus (Linnaeus, 1758) soorten-groep  

M. DONEDDU1 & B. MANUNZA2,
1V. Palau 5, I-07029 - Tempio Pausania, Italy *)

2C.P. 313, 1-07100 - Sassari, Italy
*)To whom correspondence should be addressed/Aan wie de correspondentie te richten

ABSTRACT

Fossil and living members of the Barycypraea mus group are 
discussed, with a focus on B. mus (Linnaeus, 1758) and the 
recently described B. donmoorei (Petuch, 1979) and B. mus 
tristensis (Petuch, 1987). Features said to distinguish these 
taxa are examined and subjected to statistical analysis. We 
conclude that the differences among the three taxa are not suf
ficient to allow specific or subspecific separation.

INTRODUCTION

Living and fossil species o f the Barycypraea mus group have 
been reported  on by Ingram  (1946), Coen (1949), Keen 
(1962), Coomans (1963), Olsson & Petit (1968), Cate (1969), 
and Petuch (1979, 1981) who published on new  species 
and/or subspecies, system atic problems at generic or sub
generic levels, and fossils. This paper brings together current 
thoughts and depicts the status o f the Barycypraea mus group 
on the basis of palaeontological, morphological, and ecologi
cal evidence.
According to Petuch (1987), the B. mus group includes two 
living species B. mus mus (Linnaeus, 1758) and B. donmoorei 
(Petuch, 1979). A third taxon B. henekeni (Sowerby, 1850), 
was regarded as a rediscovered living taxon by Petuch (1981) 
and subsequently renamed B. mus tristensis (Petuch, 1987). 
Clover (1985) and Burgess (1985) considered B. donmoorei a 
synonym of B. mus, while Lorenz & Hubert (1993) consider
ed B. donmoorei a synonym of B. mus bicornis, and B. mus 
tristensis a synonym of B. mus.

PALEONTOLOGICAL HISTORY

Prior to the Schilder & Schilder’s (1938-1939) subdivision of 
the C ypraeidae into four subfam ilies, V redenburg (1920) 
placed B. mus in the group of Cypraea (Bernayia) [sic] mus, 
and assigned 27 species, along with the living Barycypraea 
fu lton i (Sow erby, 1903), all the living Zoila  species, B. 
henekeni (Sowerby, 1850), the single then known mus-\ike 
fossil species from the Caribbean, South Central America, 
and some fossil species from Europe and Asia, to the group. 
He also recognized that the earliest species related to B. mus 
displayed posterior dorsal prominences, and that they first 
appeared in the late Oligocene.

SAMENVATTING

Fossiele en recente vertegenwoordigers van de Barycypraea 
mus-groep worden besproken, in het bijzonder B. mus (Lin- 
naeus, 1758) en de onlangs beschreven B. donmoorei (Petuch, 
1979) en B. mus tristensis (Petuch, 1987). De voor het onder
scheiden van deze taxa aangevoerde kenmerken zijn onder
zocht en onderworpen aan een statistische analyse. W e komen 
tot de slotsom dat de verschillen tussen de genoemde taxa 
onvoldoende zijn om afzonderlijke (onder)soorten te onder
scheiden.

INLEIDING

Over de recente en fossiele soorten van de Barycypraea mus- 
groep is al geschreven door Ingram (1946), Coen (1949), 
Keen (1962), Coomans (1963), Olsson & Petit (1968), Cate 
(1969) en door Petuch (1979, 1981) die een beschrijving geeft 
van nieuwe (onder)soorten en schrijft over problemen in de 
systematiek op het niveau van genus en subgenus en over fos
sielen. In dit artikel worden de gangbare meningen samen
gevat en wordt de status van de B arycypraea m us-groep 
geschilderd op grond van paleontologische, morfologische en 
ecologische aanwijzingen.
Volgens Petuch (1987) omvat de B. mus-groep twee recente 
soorten: B. mus mus (Linnaeus, 1758) en B. donmoorei (Pe
tuch, 1979). Een derde soort, B. henekeni (Sowerby, 1850), 
beschouwt Petuch (1981) als een herontdekte recente soort en 
herbenoemt hem achteraf als B. mus tristensis (Petuch, 1987). 
Clover (1985) en Burgess (1985) beschouwen B. donmoorei 
als een synoniem van B. mus, terwijl Lorenz & Hubert (1993) 
B. donm oorei beschouw en als een synoniem  van B. mus 
bicornis en B. mus tristensis als een synoniem van B. mus.

PALEONTOLOGISCHE GESCHIEDENIS

Voordat Schilder & Schilder (1938-1939) de Cypraeidae in 
vier onderfamilies indeelden, plaatste Vredenburg (1920) B. 
mus in de groep van Cypraea (Bernayia) [sic!] mus en reken
de tot die groep 27 soorten, waaronder de recente Cypraea 
(Bernayia) fultoni (Sowerby, 1903), alle recente Zoila-soor- 
ten, B. henekeni (Sowerby, 1850), de enige op dat moment 
bekende mus-achtige fossiele soort uit het Caribisch gebied, 
zuidelijk  C entraal-A m erika, en enige fossiele soorten uit 
Europa en Azië. Hij erkende ook dat de oudste aan B. mus 
verw ante soorten aan de achterzijde dorsale verdikkingen 
laten zien en reeds bekend zijn uit het laat-Oligoceen.
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Schilder & Schilder (1971) assigned B. mus to the subfamily 
Bernayinae Schilder, 1927, which includes the recent genera 
Barycypraea  (Schilder, 1927) and Zoila Jousseaum e, 1884, 
and the fossil genera Afrocypraea  Schilder, 1932, Sipho- 
cypraea  H eilprin, 1887, G isortia  Jousseaum e, 1884 and 
Bernaya Jousseaume, 1884. Today the living species of this 
subfamily have isolated geographic ranges (fig. II), which is 
most likely due to direct development (Anon., 1981; Wilson, 
1985: Kay. 1990).
This subfamily is the most ancient cypraeid group. Its species 
first appeared in Sicily, Italy, during the late Jurassic (Titho- 
nian) (fig. 1 A) and progressively spread over the world. Four 
species have been described from the Early Cretaceous (Ber- 
riasian-A ptian) of southern Europe and eastern China, 11 
species from the Middle Cretaceous (Albian-Turonian) of the 
western United States. Brazil and Italy, and 34 species from 
the Late Cretaceous (Coniacian-M aastrichtian) o f Australia, 
western, eastern and southern United States, Brazil, South 
Africa and India (figs. 1B-D) (Darragh & Kendrick, 1994; 
Groves, 1994). During the Palaeocene and the Eocene (figs. 1 
E, F) they populated Asia, Africa, Europe and the Americas 
and, until the Eocene, they were the only cypraeid group in 
the world. They reached New Zealand in the Eocene. During 
the Oligocene and Miocene (fig. IG) cypraeid ranges restrict
ed from the Eocene, but became more widespread in south 
East Asia. From the Pliocene (fig. IH) on their geographic 
range has been m uch reduced  (fig . II). The subfam ily  
Bernayinae reached a peak of approximately 70 species about 
50 million years ago (fig. 1J). That number has decreased 
sharply since, and the subfamily Bernayinae now contains 12 
living species (Lorenz & Hubert, 1993) belonging to the gen
era Barycypraea and Zoila.

The earliest species of (he B. mus group originated in Central 
America during the Oligocene and Miocene cypraeid radia
tion (M anunza & D oneddu, 1989). Sch ilder & Schilder 
(1971) cited 14 fossil species and 15 subspecies from that 
area.
The earliest fossil directly related to the B. mus group is B. 
saltoensis (Clark in Clark & Durham, 1946), a large species 
from the Eocene o f Colombia. The holotype is 70.5 mm long 
and 56 mm wide, with 18 teeth in the inner lip and 19 in the 
outer lip. The lineage is next represented by B. hyaena (Schil
der, 1939) in the late Oligocene of Venezuela. The closely- 
related species B. angustirima (Spieker, 1922) from the mid
dle Miocene of Peru had a large shell with a flattened base, 
about 19 teeth in the outer lip, and the dorsum exhibited a 
marked posterior hump. Ingram (1948) described Cypraea 
andersoni and Cypraea tuberae from the middle Miocene of 
Colombia, but Schilder & Schilder (1971) regarded them as 
synonyms of B. angustirima. Both B. andersoni and B. tuber
ae have posterior dorsal tubercles. Other species o f the group 
are B. amandusi (Hertlein & Jordan, 1927) from the early 
M iocene o f Baja C alifornia Sur, M exico, and B. cayapa 
(Pilsbry & Olsson, 1941) from the middle Pliocene of north
western Ecuador.
Barycypraea henekeni (Sowerby, 1850) first appeared in the 
early Miocene and probably is the direct ancestor of B. mus.

Schilder & Schilder (1971) rekenen B. mus tot de onderfami 
lie Bernayinae Schilder, 1927, waartoe de recente genera Ba
rycypraea (Schilder, 1927) en Zoila Jousseaume, 1884 en de 
fossiele genera Afrocypraea  Schilder, 1932, Siphocypraea  
Heilprin, 1887, Gisortia Jousseaume, 1884 en Bernaya Jous
seaume, 1884 worden gerekend. Vandaag de dag hebben de 
recente soorten van deze onderfamilie afzonderlijke versprei
dingsgebieden (fig. II), hetgeen naar alle waarschijnlijkheid 
te maken heeft met de afwezigheid van het larvale stadium 
(Anon., 1981; Wilson, 1985; Kay. 1990).
Deze onderfam ilie is de oudste groep cypraea’s. De oudst 
bekende soort is gevonden op Sicilië. Italië, stammend uit de 
boven-Jura (Tithonium) (fig. IA), en heeft zich geleidelijk 
over de wereld verspreid. Vier soorten zijn beschreven als 
afkomstig uit het onder-Krijt (Berriasien-Aptien) van Zuid- 
Europa en Oost-China, I I soorten uit het midden-Krijt (Al- 
bien-Turonien) van de westelijke Verenigde Staten, Brazilië 
en Italië alsmede 34 soorten uit het boven-Krijt (Coniacien- 
M aastrichtien) van A ustralië, de w estelijke, oostelijke en 
zuidelijke Verenigde Staten, Brazilië, Zuid-Afrika en India 
(figs. IB-D) (D arragh & Kendrick, 1994; G roves, 1994). 
Gedurende het Paleoceen en het Eoceen (fig. IE, F) bevolk
ten zij Azië, Afrika, Europa en Noord- en Zuid-Amerika en 
waren tot het Eoceen de enige groep cypraea’s van de wereld. 
Zij bereikten Nieuw-Zeeland in het Eoceen. Tijdens het 01 i- 
goceen en het Mioceen (fig. IG) verspreidden zij zich vanuit 
hun beperkte leefgebied in het Eoceen over Zuidoost-Azic. 
Vanaf het Plioceen (fig. IH) nam hun verspreidingsgebied 
weer af (fig. II). De onderfamilie kende haar hoogtepunt van 
rond 70 soorten ongeveer 50 miljoen jaren geleden (fig. IJ). 
Dat aantal is daarna snel afgenomen en nu telt de onderfami
lie Bernayinae nog maar 12 recente soorten (Lorenz & Hu- 
bert. 1993) die behoren tot de genera Barycypraea en Zoila.
De oudst bekende soort van de B. /mi.v-groep is afkomstig uit 
het Oligoceen en het M ioceen van Centraal-Am erika (Ma
nunza & Doneddu, 1989). Schilder & Schilder (1971) noemen 
14 fossiele soorten en 15 ondersoorten uit dat gebied.
De oudst bekende en rechtstreeks aan de B. mus-groep ver
wante soort is B. saltoensis (Clark in Clark & Durham. 1946). 
een grote soort uit het Eoceen van Colombia. Het holotype is
70,5 mm lang en 56 mm breed met 18 tanden aan de binnen
lip en 19 aan de buitenlip. Later, in het laat-Oligoceen ont
wikkelde zich eindelijk de uit Venezuela bekende B. hyaena 
(Schilder, 1939). De nauw verwante soort B. angustirima  
(Spieker, 1922) uit het midden-Mioceen van Peru heeft een 
grote schelp met een afgeplatte basis, ongeveer 19 tanden aan 
de buitenlip en een dorsum met een duidelijke bult aan de 
achterzijde. Ingram (1948) beschrijft Cypraea andersoni en 
Cypraea tuberae  uit het m idden-M ioceen van C olom bia, 
maar Schilder & Schilder (1971) beschouwen hen als syno
niemen van B. angustirima. Deze beide soorten hebben dor
sale knobbels aan de achterzijde. Andere soorten van de groep 
zijn B. arnandusi (Hertlein & Jordan, 1927) uit het vroeg- 
M ioceen van Baja C alifornia Sur, M exico, en B. cayapa  
(Pilsbry & Olsson, 1941) uit het midden-PIioceen van noord
westelijk Ecuador.
Barycypraea henekeni (Sowerby, 1850) duikt het eerst op in 
het vroeg-Mioceen en is waarschijnlijk een directe voorvader
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Fig. 1. A-I. Paleobiogeographical distribution of Bernayinae during geological ages; J . Frequency distribution curve of Ber
nayinae number o f species per geological era. (Data from Schilder & Schilder. 1971; Lorenz & Hubert, 1993; Groves, 1994).
A-I. Paleo-biografische verspreiding van Bernayinae gedurende de geologische tijdvakken; J. Grafische voorstelling van de aan
tallen soorten Bernayinae per geologisch tijdvak. (Gegevens ontleend aan Schilder & Schilder, 1971, Lorenz & Hubert, 1993; 
Groves, 1994).

VITA MARINA, VOL. 44(1-2): 3

LATE JURASSIC 
(Tithonian)

EARLY CRETACEOUS 
(Berriasian-Aptian)

LATE CRETACEOUS 
(Coniacian-Maastrichtian

MIDDLE CRETACEOUS 
(Albian-Turonian)

PALEOCENE EOCENE

PLIOCENE
B

OLICOCENE and MIOCENE

HOLOCENE
iviv^ i_vx r d  c. V-/IVI r i

Geological Ages

Bernayinae Frequency Distribution
70  --------------------------------------------------------------------------------



Doneddu, M. & B. M anunza - The Barycypraea mus (L., 1758) species group

This species was described as Cypraea henikeri by Sowerby 
(1850) who misspelled the name o f the collector J.S. Hene- 
ken. Subsequent authors corrected the spelling to henekeni, 
d esp ite  Ingram ’s (1947) usage o f henikeri. As noted by 
Sowerby (1850), this species closely resembles B. mus in gen
eral shape and often shows irregular tubercles on the dorsum, 
but is usually larger and has more pronounced apertural teeth 
(pl. 1. figs. A-B). A number o f B. henekeni subspecies has 
been described, and some of the species listed by Schilder & 
Schilder (1971) are only B. henekeni forms, as suggested by 
Ingram  (1947). In our opinion B. a lm iran tensis  (O lsson, 
1922) from the Miocene of northern Costa Rica is one such 
form.

Barycypraea henekeni and its subspecies have been reported 
from  C olom bia, Panam a, Santo D om ingo, northw estern  
Ecuador. Costa Rica, Trinidad and Venezuela. The B. hene
keni group has been fully review ed by W oodring (1959). 
Recently, Liltved & Le Roux (1988) described Cypraea ziet- 
semani from the N eogene A lexandria Form ation o f South 
Africa. This species exhibits a marked similarity to species of 
the B. henekeni group also bearing two pronounced, posterior 
dorsal tubercles.

During the Miocene the allied Sipliocypraea problematica  
(Heilprin, 1886) group appeared in Florida and North Caro
lina. Species of this group had a juvenile stage with depressed 
apex. The earliest species is 5. chilana (Dali, 1900) from the 
lower Miocene Chipola Formation of northern Florida. Dolin 
(1991) reported the occurrence of this species from the Aqui- 
tanian (lower early Miocene) of Bordeaux, France.
O ther species o f this group are S. problematica  (Heilprin. 
1886). S. carolinensis (Conrad, 1841), S. Iiughesi Olsson & 
Petit, 1964, S. transitoria  O lsson & Petit, 1964, S. lindae 
(Petuch, 1986), S. trippeana Parodiz, 1988, S. mulepenensis 
Petuch, 1991, S. griffini Petuch, 1991 and S. hertweckorun 
Petuch, 1991. More recently Petuch (1994) has described 12 
new Sipliocypraea  species. Such a large num ber o f new, 
closely related, species calls for further studies to test their 
validity.
Sipliocypraea carolinensis and S. problematica are illustrated 
in plate 1, figs. 7-12. This group attained its peak develop
ment in the upper Neogene with a series o f intergrading forms 
(Olsson & Petit, 1964). The lineage became extinct at the 
close of Caloosahatchee time (Early Pleistocene), and no spe
cimens have been found in overlying strata to date (Petuch,
1991).

SYSTEMATIC PART

Superfamily Cypraeacea Rafinesque, 1815 
Family Cypraeidae Rafinesque, 1815 
Genus Barycypraea Schilder, 1927

The subfamily Bemayinae, Schilder, 1927 and tribe Bemayini 
Schilder, 1927 are omitted as we are persuaded that there are 
presently no data to support the splitting into subfamilies or 
tribes for the family Cypraeidae, which exhibit a marked mor-

van B. mus. Deze soort is door Sowerby beschreven als Cy
praea henikeri, maar daarbij is de naam van de verzamelaar 
J.S. Heneken verkeerd gespeld. Latere schrijvers hebben de 
spelling verbeterd in henekeni, maar Ingram (1947) heeft toch 
weer henikeri gebruikt. Zoals door Sowerby opgemerkt lijkt 
deze soort uiterlijk sterk op B. mus, heeft dikwijls onregel
matige knobbels op het dorsum, maar is in het algemeen gro
ter en heeft m eer geprononceerde tanden aan de mondrand 
(pl. 1, figs. A -B ). E r is een aantal ondersoorten  van B. 
henekeni beschreven en enige van de door Schilder & Schil
der opgesomde soorten zijn, zoals door Ingram (1947) geop
perd, slechts vormen van B. henekeni. Naar onze mening is B. 
almirantensis (Olsson. 1922) uit het Mioceen van noordelijk 
Costa Rica één van dergelijke vormen.
Barycypraea henekeni en haar ondersoorten zijn gemeld van 

Colombia, Panama, Santo Domingo, noordwestelijk Ecuador. 
Costa Rica, Trinidad en Venezuela. Een overzicht van de B. 
henekeni-grotp  is door Woodring (1959) gegeven. Onlangs 
hebben Liltved & Le Roux (1988) Cypraea zietsemani uit de 
neogene Alexandria-form atie van Zuid-A frika beschreven. 
Deze soort toont een opvallende gelijkenis met soorten van de 
B. henekeni-groep door de twee duidelijke posterio-dorsale 
knobbels.

Tijdens het Mioceen ontwikkelde zich de verwante Sipho- 
cypraea problematica  (Fleilprin, 1886) groep in Florida en 
Noord-Carolina. Soorten van deze groep hebben in hun jeugd- 
stadium een ingedrukte top. De oudst bekende soort is 5. chi- 
lona (Dall, 1900) uit de laat-miocene Chipola-formatie van 
noordelijk Florida. Dolin (1991) meldt het voorkomen van 
deze soort uit het Aquitanien (vroeg-Mioceen) van Bordeaux, 
Frankrijk. Andere soorten van deze groep zijn S. problemati
ca (Heilprin, 1886), S. carolinensis (Conrad, 1841), S. hughe- 
si Olsson & Petit, 1964, S. transitoria Ollson & Petit, 1964, S. 
lindae  (P etuch , 1986), S. tr ippeanna  P arod iz , 1988, S. 
mulepenensis Petuch, 1991, S. grijfini Petuch, 1991 en S. her- 
tweckorum  Petuch, 1991. Zeer onlangs heeft Petuch (1994) 12 
nieuw e soorten van Siphocypraea  beschreven. Z o ’ti groot 
aantal nieuwe, nauw verwante soorten vraagt om nader onder
zoek teneinde de geldigheid daarvan vast te stellen. 
Siphocypraea carolinensis en S. problematica zijn afgebeeld 
op plaat 1, figs. 7-12. Deze groep heeft het hoogtepunt in zijn 
ontwikkeling gekend in het boven-Neogeen met een reeks 
overgangsvormen (Olsson & Petit, 1964). De lijn is uitgestor
ven aan het eind van de C aloosahatchee-periode (vroeg- 
Pleistoceen) en er zijn tot op heden (Petuch, 1991) in latere 
lagen geen exemplaren gevonden.

SYSTEMATISCH GEDEELTE

Superfamilie Cypraeacea Rafinesque, 1815 
Familie Cypraeidae Rafinesque, 1815 
Genus Barycypraea Schilder, 1927

De onderfamilie Bernayinae en de tribus Bemayini Schilder, 
1927 worden niet vermeld, omdat er naar onze overtuiging 
momenteel geen aanwijzingen bestaan die steun geven voor 
het opdelen van de familie Cypraeidae in onderfamilies of

VITA MARINA, VOL. 44(1-2): 4
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PLATE 1

Figs. A-B. Barycypraea henekeni, specimens from Santo Domingo. Note posterior dorsal tubercles and flanged tips./Let op pos- 
terio-dorsale knobbels en uitstaande uiteinden. Length 75 mm (A) and 66 mm (B). Coll. ANSP 3007. Figs. C. Siphocypraea 
carolinensis from the Pliocene Pinecrest Formation, Florida; length 70 mm. Figs. D. S. problematica from the Pliocene Caloosa- 
hatchee Formation, Florida; length 74 mm.

VITA MARINA, VOL. 44(1-2): 5
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phological homogenity among his members. Kay (1960) vali
dated only the genus Cvpraea, but we consider it an oversim
plification to use only one genus for just this entire family of 
at least 200 species. However, we do agree with Kay that the 
60 genera proposed for this family is excessive. We contend 
that a more rational position is to recognize 10-16 genera. 
Liltved & Le Roux (1988) and Kay (1990), while recognizing 
only the genus Cypraea, suggested the inclusion o f the 'mus 
group' together with B .fu lton i and B. teulerei in the subgenus 
Barycypraea, on the basis of conchological similarity. A c
cording to them , only the fossil m em bers o f the ‘P roble- 
matica group’ are assignable to the subgenus Siphocypraea, 
and we agree with their opinion.

In this part we describe Barycypraea mus mus and the two 
recent taxa proposed by Petuch (1987, 1979) B. mus tristensis 
and B. donmoorei, in that order.

tribus, waarvan de vertegenwoordigers een duidelijke morfo
logische gelijksoortigheid bezitten. Kay (1960) erkent alleen 
het genus Cypraea, maar het is ons inziens te simplistisch om 
uit te gaan van slechts één genus voor ju ist deze gehele fami
lie met ten minste 200 soorten. We zijn het wel eens met Kay 
(1960) dat het voorstel van 60 genera overdreven is. Wij be
schouwen een indeling in 10 tot 16 genera meer in de lijn lig
gen. Hoewel Liltved & Le Roux (1988) en Kay (1990) uit
gaan van alleen het genus Cypraea, stellen zij op grond van 
overeenkomstige schelpkenmerken toch voor de mus-groep 
samen met B. fu lton i en B. teulerei in het subgenus Barycy
praea onder te brengen. Volgens hen behoren alleen de fos
siele vertegenwoordigers van de problematica-groep tot het 
subgenus Siphocypraea en deze opvatting delen we .

In dit gedeelte beschrijven we achtereenvolgens Barycypraea 
mus mus en de beide door Petuch (1987, 1979) voorgestelde 
taxa B. mus tristensis en B. donmoorei.

Barycypraea mus mus (Linnaeus, 1758)

Synonym y/Synonym ie:
Cypraea mus Linnaeus, 1758: 721.
Porcellana simplex Martini, 1769: 324, pi. 23, figs. 222-223 (name 

not established in a valid way).
Cypraea trogiloides Meuschen, 1781: 14 (name not established in a 

valid way).
Porcellana carthaginiensis Schroeter, 1788: 83 (name not established 

in a valid way).
Bulla ferruginosa Gmelin, 1791: 3432.
Cypraea vanelli Humphrey, 1797: 8.
Cypraea carthaginiensis Roding, 1798: 22.
Cypraea ovum Roding, 1798: 22.
Cypraea fuliginosa Roding, 1798: 22.

O rig inal descrip tion  (Linnaeus, 1758: 721). - C. testa obtusa 
retusa gibba cinerea: fascia longitudinali denticulis nigrican- 
tibus.

Shell d esc rip tio n . - Shell oval pyriform , som etim es with 
angular outline, dorsum rounded and base flattened. Anterior 
extrem ities may be poorly developed, posterior callosities 
well pronounced. Aperture slightly sinuous, anteriorly broad
ened, narrowed posteriorly. Dorsum brownish cream or dark 
tan, overlaid with a series o f chocolate brown broken bands. 
Mid-dorsal line pale cream, bordered with two lines of dark 
brow nish spots. In some specim ens spots fade into larger 
blotches covering most o f the dorsum. Base cream with dark
er m ottling. O uter lip with greyish brown bands on each 
tooth. Colum ellar area usually devoid of teeth or with few 
teeth at extremities. Dark chocolate colored blotch at the col
umellar center; labial teeth short and stained chocolate brown 
as are columellar teeth when present. Interior of aperture dark 
brown. Older specimens may bear one to three posterior dor
sal tubercles and some specimens show bluish shades on dor
sum. Specimen length may vary between 37 and 50 mm with 
the maximum being 67 mm. Labial teeth number 15-20 and 
columellar teeth number 0-12.

Cypraea autumnalis Perry, 1811: pl. 21 no. 2.
Cypraea mus tuberculata Gray, 1828: 83.
Cypraea ovata Gray, 1828: 83.
Cypraea maculosa d’Orbigny, 1847: 20.
Cypraea achates d’Orbigny, 1853: 89.
Cypraea simplex d’Orbigny, 1853: 89.
Cypraea mus bicornis Sowerby, 1870: 17, pl. 30, fig. 321.
Cypraea fuscotecta Sullioti, 1924: 10.
Siphocypraea mus suta Coen, 1949: 17.
Siphocypraea donmoorei Petuch 1979: 216; pl. 1, figs. D-I. 
Siphocypraea henekeni Petuch, 1981: 319, figs. 16-17, 22-23 (non 

henekeni Sowerby, 1850).
Cypraea mus tristensis Petuch 1987: 92, pl. 22, figs. 5-6, 9-10.

O orspronkelijke beschrijv ing (Linnaeus, 1758: 721). - “C. 
testa obtusa gibba cinerea: fascia  longitudinali fusca, denti- 
culus nigricatibus. ”

Schelpkenm erken. - Schelp ovaal peervormig, soms met een 
hoekige omtrek, rugzijde gerond en basis afgeplat. Voorzijde 
matig ontwikkeld, eeltknobbels aan achterzijde duidelijk aan
wezig. Mondopening licht gebogen, aan de voorzijde wat bre
der, sm aller naar achteren. Rugzijde bruinachtig crème of 
donkerbruin, waarover een rij chocoladebruine, onderbroken 
banden. M idden over het dorsum  een bleekcrèm e streep, 
afgezet met twee lijnen donkerbruine spikkels. Bij sommige 
exemplaren gaan de spikkels op in grotere vlekken die het 
grootste deel van het dorsum bedekken. Basis crèmekleurig 
met donkere vlekjes. Buitenlip met grijsbruine banden op elke 
tand. Columellair gebied meestal zonder tanden of met een 
paar tanden aan de uiteinden. Donkere chocoladebruine vlek 
in het midden van de columella; labiale tanden kort en met 
chocoladebruine vlekken evenals de columellaire tanden, in
dien aanwezig. Binnenzijde mondopening donkerbruin. Oude
re exemplaren kunnen één tot drie knobbels aan de achterzijde 
van het dorsum hebben en sommige exemplaren tonen blauw
achtige schaduwen op de rugzijde. Lengte varieert tussen 37 
en 50 mm (met een maximum van 67 mm). Aantal labiale 
tanden 15-20, aantal columellaire tanden 0-12.
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Fig. 2. Biogeographical distribution of recent Barycypraea. mus group species./ Biogeografische verspreiding van recente 
soorten van de Barycypraea. mus-groep.A. B. mus mus; B. B. mus tristensis; C. B. donmoorei.
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Doneddu, M. & B. M anunza - The Barycypraea mus (L., 1758) species group

A nim al. - M antle is dark grey to cream -coloured, covered 
with large black or gray blotches, and so thin that the shell 
colour is visible through it. Buccal mass is black and covers 
most of the head region when expanded. Eyes are dark and 
large and are located on small pedicels separate from base of 
tentacles. Tentacles cream-coloured, short, and clublike. 
Mantle and margins o f foot are covered by short papillae of 
uniform size, cream-coloured with white or pale orange tips. 
Siphon smooth. Foot base dark cream-coloued, foot body yel
lowish with black blotches. According to Hoeblich (1979) 
deep-water specimens lack visual organs.

G e o g ra p h ic  d is tr ib u tio n . - R eports o f B. m us from  the 
Mediterranean Sea (Gmelin, 1791; Dillwyn, 1817; Lamarck, 
1822; Gray, 1825; Roberts, 1885; Steadman & Cotton, 1946; 
Allan, 1956) must be disregarded due to the confusion be
tw een C artagena, Spain (M editerranean) and C artagena, 
Colom bia (Caribbean). Reports o f B. mus from the Indian 
Ocean (Kiener, 1844), West Africa (Humphrey, 1797; D ill
wyn, 1817, and Gray, 1825), and France (Blainville, 1826) 
should also be disregarded. Schilder and Schilder (1938), 
Coomans (1963), and Burgess (1985) show the distribution of 
B. mus at the Colombia and Venezuela coasts from the Golfo 
de Uraba, Colombia to Cumarebo, Venezuela, east of the Pa- 
raguana Peninsula (fig. 2A).

V ariability . - Gray (1828) described Cypraea mus var. tuber- 
culata, with one large tubercle on dorsum above the spire, and 
Sowerby (1870) described Cypraea mus var. bicornis with 
two tubercles on dorsum. Specimens with three or more dor
sal tubercles are also known. Fossil species o f the B. mus line
age have also tubercles on dorsum and this appears to be char
acteristic o f the lineage. Sinistral (Anon., 1985a; Hoeblich,
1986) and alb in is tic  specim ens (A non., 1985b) are also 
known.

Ecology and  h ab ita t. - Barycypraea mus feeds mainly on 
algae of the genus Thalassia (Petuch, 1979). The typical form 
lives in small bays, near the shoreline at depths of about 2-3 
m, and seldom down to 10 m, on muddy bottoms. There is 
also a deep-water form with slight morphological differences. 
This form has a base with a pronounced triangular shape, col- 
umellar teeth well marked, more developed anterior tips, pale 
color, and presence o f anterior dorsal tuberosities. The soft 
parts do not differ from those of the typical shallow water 
form except that the deep-water form has no visual organs 
(Hoeblich, 1979).
Eggs are laid in January, often attached to empty lam elli- 
branch valves, as in the similar species B. teulerei (Charter, 
1983). The female stays on the 15 to 30 eggs until hatching. 
Barycypraea mus lacks a veliger larval stage and develops 
directly from  eggs (Hoeblich, 1979; Anon., 1981; Petuch,
1987). This may explain the notable absence of B. mus on off
shore islands.

D ier. - Mantel donkergrijs tot crèmekleurig, bedekt met grote 
zwarte o f grijze vlekken; mantel zo dun dat men de kleur van 
de schelp er doorheen ziet. Monddelen zijn zwart en bedek
ken in uitgestrekte toestand het grootste deel van de kop. 
Donkere, grote ogen bevinden zich op kleine steeltjes die los 
staan van de bases van de tentakels. Tentakels crèmekleurig, 
kort en knots vormig; mantel en voetranden bedekt met korte 
papillen van gelijke grootte, crèmekleurig met witte of licht- 
oranje stippen. Sifo glad. Onderzijde voet donker crèmekleu
rig, voetlichaam  geelachtig  m et zw arte vlekken. Volgens 
H oeblich (1979) ontbreken de ogen van exemplaren uit de 
diepere wateren.

V erspreid ing. - Aan meldingen van Barycypraea mus uit de 
M iddellandse Zee (Gmelin, 1791; Dillwyn, 1817; Lamarck, 
1822; Gray, 1825; Roberts , 1885; Steadman & Cotton, 1946; 
Allan, 1956) dient men voorbij te gaan wegens de verwarring 
tussen Cartagena, Spanje (M iddellandse Zee) en Cartagena, 
Columbia (Caribisch gebied). Op meldingen van B. mus uit de 
Indische Oceaan (Kiener, 1844), W est-A frika (Humphrey, 
1797; Dillwyn, 1817 en Gray, 1825) en Frankrijk (Blainville, 
1826) dient evenmin acht geslagen te worden. Volgens Schil
der & Schilder (1938), Coomans (1963) en Burgess (1985) 
komt B. mus voor langs de kusten van Columbia en Venezu
ela van de Golf van Uraba, Columbia, tot Cumarebo, Venezu
ela, oostelijk van het schiereiland Paraguana (fig. 2A).

V ariabiliteit. - Gray (1828) beschrijft Cypraea mus var. tu- 
berculata met een grote knobbel op het dorsum boven de top 
en Sow erby (1870) C ypraea m us var. bicornis  m et tw ee 
knobbels op het dorsum. Ook zijn er exemplaren met drie of 
meer knobbels bekend. Fossiele soorten van de B. mus-lijn 
hebben ook knobbels op het dorsum en dit blijkt kenmerkend 
te zijn voor het geslacht. Links draaiende exemplaren (Anon., 
1985a; Hoeblich, 1986) en albino’s (Anon., 1985b) komt men 
eveneens tegen.

Ecologie en leefgebied. - Barycypraea mus voedt zich hoofd
zakelijk met algen van het genus Thalassia (Petuch, 1979). 
De typische vorm leeft in kleine baaien, vlak bij de kust op 
diepten van ongeveer 2-3 m - zelden dieper dan 10 m - op 
slikbodems. Er bestaat ook een diepwater-vorm met kleine 
morfologische verschillen. Deze vorm heeft een basis in de 
vorm van een duidelijke driehoek, opvallende colum ellaire 
tanden, m eer ontw ikkelde uiteinden aan de voorzijde, een 
bleke kleur en anterio-dorsale knobbeltjes. De weke delen 
verschillen niet van die van in ondiep water levende vormen, 
met uitzondering van het ontbreken van gezichtsorganen bij 
de diepwater-vormen (Hoeblich, 1979).
Eieren worden gelegd in januari, vaak vastgehecht aan lege 
schelpkleppen, zoals ook de uiterlijk gelijkende soort B. teu- 
leri doet (Charter, 1983). Het vrouwtje blijft op de 15 tot 30 
eieren totdat ze uitkomen. Bij B. mus ontwikkelt zich geen 
veliger larve; een geheel ontw ikkeld d ier kom t uit het ei 
(Hoeblich, 1979, Anon., 1981; Petuch, 1987). Dit kan een 
verklaring zijn voor de opvallende afwezigheid van B. mus bij 
verder uit de kust gelegen eilanden.
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Barycypraea mus tristensis (Petuch, 1987)
(Pl. 2, figs.A)

Initially regarded by Petuch (1981) as the fossil species B. 
henekeni and in 1987 renamed by him Cypraea mus tristensis.

Aanvankelijk door Petuch (1981) beschouwd als de fossiele 
soort B. henekeni en in 1987 door hem herbenoemd als Cy
praea mus tristensis.

O riginal descrip tion  (Petuch, 1987). - “Shell ovate-elongate, 
dorso-ventrally flattened; aperture wide; base o f shell flat; 
holotype with 17 dark brown teeth along inner edge of lip; 
colum ella with 12 dark brown teeth; beaks o f anterior end 
developed into greatly-extended, flaring, ear-like projections; 
dorsum wi(h incised central sulcus running from apex to ante
rior tip; color o f dorsum pale bluish-white to light blue with 
numerous well-spaced, pale tan spots; some specimens with 
pale brown bar-shaped markings along sides; dark brown 
patch on posterior end near apex; flattened base of shell tan to 
dark brown, with brown bars on outer lip, extending from 
tooth to edge of margin; pale dorsum color and darker base 
color meeting along flattened lateral margins; interior of aper
ture pale tan or yellow ; living anim al (frozen specim ens 
exam ined at Simon B olivar m arine laboratory) uniform ly 
bright tom ato orange-red w ith num erous elongate, sim ple 
mantle papillae.”

D imensions. - Adult specimens range from 37 to 48 mm in 
length (Petuch, 1981).

O o rsp ro n k e lijk e  b e sch rijv in g  (Petuch, 1987). - “Schelp 
langw erpig  ovaal, dorso-ventraal afgeplat; m ondopening 
wijd; schelpbasis plat; holotype met 17 donkerbruine tanden 
langs de binnenlip; columella met 12 donkerbruine tanden; 
bekvormige rand van mondopening aan de voorzijde ontwik
keld tot wijd uitstaande oorvormige uitsteeksels; dorsum met 
in het midden een gleuf van de top tot het voorste uiteinde; 
kleur van het dorsum bleek blauwachtig wit tot lichtblauw 
met talrijke lichtbruine uiteenstaande vlekjes; enkele exem
plaren met lichtbruine streepjes van de flanken; donkerbruine 
vlek aan de achterzijde nabij de top; afgeplatte basis geelbruin 
tot donkerbruin met op de buitenlip bruine streepjes die van 
tand tot schelprand lopen; bleke kleur van het dorsum en don
kere kleur van de basis komen samen langs de afgeplatte late
rale randen; b innenzijde mondopening geelbruin tot geel; 
mantel van het levende dier (ingevroren exemplaren bestu
deerd in het Simon Bolivar marine laboratory) effen helder to- 
maatkleurig met talrijke langgerekte, enkelvoudige papillen.” 
A fm etingen. - Volwassen exemplaren bereiken een lengte 
van 37 tot 48 mm (Petuch, 1981).

G eo g rap h ica l d is tr ib u tio n . - Barycypraea mus tristensis 
ranges along the Venezuelan coast from Golfo de Venezuela 
to Golfo de Triste (fig. 2 B) (Petuch, 1981).

H abita t. - It lives at depths o f 20-30m. (Petuch, 1981).

R em arks. - B. mus mus can be separated from B. mus tristen
sis by the following characters:
II. mus tristensis is paler, with columellar and labial teeth well 
marked and anterior tip flanged (pl. 3, figs. B, C, D); this fea
ture according to Petuch (1981, 1987) is never present in B. 
mus mus nor in B. donmoorei. However we examined speci
mens of typical B. mus with flanged tips and no other B. mus 
tristensis characteristic (pl. 3, figs. I, J, K).
The above shell differences do not justify either specific or 
subspecific distinction between B. mus mus and B. mus tris
tensis. Soft parts o f B. mus tristensis appear to be different 
from those of B. mus mus but cowries often exhibit a marked 
intraspecific variability of soft parts (Taylor, 1979).

V erspreiding. - Barycypraea mus tristensis komt voor langs 
de Venezuelaanse kust van de Golf van Venezuela tot de Golf 
van Triste (fig. 2 B) (Petuch, 1981).

Leefgebied. - Leeft op diepten van 20-30 m (Petuch, 1981).

O pm erkingen. - De schelpkenmerken op grond waarvan B. 
mus mus van II. mus tristensis wordt onderscheiden: II. mus 
tristensis is b leker met opvallende colum ellaire en labiale 
tanden en een oorvormige opstaande rand aan de voorzijde 
(pl. 3, figs. B, C, D); dit kenmerk komt volgens Petuch (1981,
1987) nim m er voor bij B. mus m us en B. donm oorei.'W ij 
hebben echter exemplaren van de typische B. mus onderzocht 
die wel een opstaande rand hadden, maar geen enkel ander 
kenmerk van B. mus tristensis (pl. 3, figs. I, J K).
Deze verschillen rechtvaardigen geen onderscheid op het ni
veau van (onder)soort tussen B. mus en B. mus tristensis. Bij 
de weke delen komen verschillen voor tussen deze beide taxa, 
maar kauri’s vertonen dikwijls een opvallende variabiliteit 
van de weke delen binnen één soort (Taylor in Walls, 1979).

Barycypraea donmoorei (Petuch, 1979)
(Pl. 2, figs. B)

O riginal descrip tion . - “Oval, solid, with highly arched dor
sum. Base and margins rounded. Aperture narrow, arcuate; 
anterior canal narrow, recurved. Columellar and labial teeth 
w ell-developed, holotype with 17 colum ellar and 22 labial 
teeth: all teeth dark chocolate-brown, paler inside apertural 
region. Upper surface of shell pale cream-color overlaid with

O orsp ronkelijke  beschrijving. - “Schelp ovaal, stevig met 
een sterk gebogen dorsum. Basis en randen gerond. M ond
opening smal, gebogen; voorste kanaal nauw, teruggebogen. 
Columellaire en labiale tanden goed ontwikkeld, holotype met 
17 columellaire en 22 labiale tanden; alle tanden chocolade
bruin, lichter binnen de mondopening. Schelpoppervlak licht
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pale blue cloudings and numerous close packed tan spots. 
Some spots fusing to form parallel bands radiating from mid
dorsum. Dorsal line prominent, bordered by two rows of scat
tered blue and dark brown spots. Base of shell tan with darker 
mottlings; mottlings on the outer lip form dark bands extend
ing from each labial tooth to edge of margin. Most specimens 
with large, bright orange columellar patch. Interior of aperture 
white. D orsal tuberosities, usually two or three, on many 
specimens, Holotype with two large whitish protuberance on 
either side o f dorsal line. Dimensions of holotype: Length 64 
mm, width 42 mm.
Description of soft parts, h e a d . Entire cephalic region and 
tentacles pure white. Eyes darkly pigmented and reduced in 
size, averaging 0.5 mm in diameter. Eyes consolidated into 
the basis of very elongate tentacles, m a n t l e . Pure white with 
occasional small pale gray mottlings near the mantle margins. 
Papillae white, dendritic and well-developed, averaging 6 mm 
in length. Several rows of smaller darkly-pigmented, club- 
shaped papillae  lin ing the m antle m argins, f o o t . Broad, 
smooth, pure w hite. Dorsal m argin of foot non-papillate. 
g e n it a l ia . Female genitalia of the Cypraea mauritiana type 
with large bulbous seminal receptacle, like that in B. mus. 
r a d u l a . Radular formula and general radular pattern like that 
of B. mus. The mesocone of the median tooth and the central 
blades and side cusps of the admedian and marginal teeth, 
however are conspicuously more enlarged than those o f B. 
mus.”

G eographic d istribu tion . - Petuch (1981) cited the following 
range: Golfo de Uraba, Colom bia, coast and Peninsula de 
Guajira into the Golfo de V enezuela o ff the Peninsula de 
Paraguana, Venezuela (fig. 2 C).

Ecology a n d  h a b ita t. - Barycypraea donm oorei feeds on 
sponges on offshore banks at depths of between 15 and 70 m 
in cloudy water on muddy bottoms (Petuch, 1979).

R em arks. - B. mus mus can be separarted from B. donmoorei 
by the following characters: Barycypraea donmoorei is paler, 
with few er dorsal spots and a more uniform pattern, often 
with bluish shades, aperture more arcuate and anteriorly nar
rowed, stronger teeth and the interior o f the shell is whitish. 
Barycypraea donm oorei d iffers from  B. mus tristensis  in 
being larger, paler, and having more teeth, and uniformly nar
rowed aperture. It is evident that shell differences appear to be 
inconsistent enough to fall within a moderate intraspecific va
riability.
We observed that each of these traits may appear isolated or 
associated in various combinations with other features typical 
of B. mus so that many intermediate forms exist between B. 
donmoorei and B. mus. As for B. mus tristensis, we contend 
that the main differences are in the soft parts.
According to Petuch (1979, 1981) Weisbord (1962) illustrated 
fossil specimens of B. donmoorei from Playa Grande, Vene
zuela as B. henekeni,

crèm ekleurig  met lichtb lauw e vlam m en en ta lrijke dicht 
opeenstaande geelbruine vlekjes. Somm ige vlekjes vormen 
tezamen evenwijdig lopende banden die van het midden van 
het dorsum uitstralen. De lijn over het dorsum  is duidelijk 
aanwezig, geflankeerd door twee rijen verspreide, blauwe en 
donkerbruine vlekken. Schelpbasis geelbruin met donkere 
vlekken; vlekken op de buitenlip vormen donkere banden die 
lopen van elke labiale tand naar de schelprand. De meeste 
exemplaren met een grote feloranje colum ellaire vlek. Bin
nenzijde mondopening wit. Op vele exemplaren meestal twee 
of drie dorsale verdikkingen. Holotype met twee grote, wit
achtige uitsteeksels aan iedere kant van de dorsale lijn. Afme
tingen holotype: lengte 64 mm, breedte 42 mm.
Beschrijving van de weke delen. k o p . Kop en tentakels zuiver 
wit. Ogen donker gekleurd en matig groot, gemiddeld 0,5 mm 
in doorsnee. Ogen verankerd in de basis van zeer langgerekte 
tentakels, m a n t e l . Zuiver wit met hier en daar kleine licht
grijze vlekjes nabij de mantelrand. Papillen wit, vertakt en 
goed ontwikkeld, gemiddeld 6 mm lang. Verschillende rijen 
van kleinere, donkergekleurde, knotsvormige papillen langs 
de mantelrand, v o e t . Breed, glad en zuiver wit. Dorsale rand 
van de voet zonder papillen, g e s l a c h t s o r g a n e n . Vrouwe
lijke geslachtsorganen van het type Cypraea mauritiana met 
een groot receptaculum seminis, zoals bij B. mus. r a d u l a . 

Radulaformule en algemeen radulapatroon als bij B. mus. De 
mesocone van de centrale tand en de middendelen en uitein
den van de laterale en marginale tanden zijn echter duidelijk 
langer dan die van B. mus.”

V erspreid ing . - Petuch (1981) geeft als verspreidingsgebied 
aan: langs de kust van de Golf van Uraba, Columbia, en het 
schiereiland Guajira tot in de Golf van Venezuela uit de kust 
van het schiereiland Paraguana, Venezuela (fig. 2 C).

Ecologie en leefgebied. - Barycypraea donmoorei voedt zich 
op sponsen op buiten de kust gelegen banken, op diepten 
tussen 15 en 70 m in troebel water op slikbodems (Petuch, 
1979).

O pm erk ingen . - De schelpen van B. mus mus en B. don
moorei verschillen als volgt: B. donmoorei is bleker, met min
der dorsale vlekken en een meer gelijkm atig patroon, vaak 
met blauwachtige schaduwen; de mondopening is meer gebo
gen en smaller naar voren, de tanden zijn sterker en de bin
nenzijde van de schelp is witachtig. B. donmoorei verschilt 
van B. mus tristensis  door een grotere lengte, een lichtere 
kleur, een groter aantal tanden en een mondopening die overal 
even smal is. Het is duidelijk dat deze verschillen geen on
dubbelzinnig onderscheid maken tussen beide soorten.
Wij hebben waargenomen dat elk van deze kenmerken dan 
weer afzonderlijk, dan weer in verschillende combinaties met 
andere typische kenmerken van B. mus voorkomt, zodat er 
vele tussenvormen tussen B. donmoorei en B. mus bestaan. 
Voor wat betreft B. mus tristensis zijn ons inziens de voor
naamste verschillen in de weke delen gelegen.
Volgens Petuch (1979, 1981) heeft Weisbord (1962) fossiele 
exemplaren van B. donmoorei van de Playa Grande, Vene
zuela, afgebeeld als B. henekeni.
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DISCUSSION

Barycypraea donmoorei appears to be a difficult species to 
recognize. Petuch (1987) stated that every specimen o f B. 
donmoorei he examined in private collections turned out to be
B. mus mus, and that considerable confusion had arisen from 
B urgess’ (1985) erroneous illustration of the B. donmoorei 
holotype, as it was not the ho lo type [was it a paratype? 
Petuch did not say]. It thus appears that the only specimens of 
real B. donmoorei are those found by Petuch himself. The 
holotype is shown in pl. 2, fig. B.
Some of the examined specimens, e.g. the two shown in pl. 3, 
figs. A-B, share most of the traits described by Petuch for B. 
donmoorei. M ost exhibit features unlike those of typical B. 
mus mus o f Petuch.
Regarding B. mus tristensis, Petuch (1987) stated that the 
main conchological feature o f this subspecies is the presence 
of flanged tips. Fossil specimens of B. henekeni also show 
flanged tips (pl. 1, figs. A-B) and this seems to be a peculiari
ty of the lineage. Moreover, typical B. mus mus specimens 
which are dark and with few columellar teeth, sometimes ex
hibit the same characteristic (pl. 3, figs. I, J, K).

Differences in shell morphology of the three living species of
B. mus group, as stated by Petuch (1979, 1981, 1987), are 
given in table 1. A multivariate correlation analysis was per
formed on a sample of 20 specimens from different Vene
zuelan localities (all in the authors collections) taken from 
shallow and deep water. The size of this sample is comparable 
with that (17 specimens) used by Petuch (1979) to calculate 
average length and tooth num ber for B. mus and B. don
moorei. Variables examined were those in table 1. The corre
lation matrix is shown in table 2. Significant correlation exists 
between shell length, number of columellar and labial teeth,

I B. mus ; B. mus 
tristensi

B.
donmoorei

Colour
I

dark pale with 
blue shades

11[ pale with 
| blue shades

Teeth !I11
scarce !111

well marked 
numerous

1
! well marked
! numerousi11Flanged j

anterior tips |1

oc yes oc

1
Size i 1 medium- !

small ' 1
medium-
small

! large

Aperture
11

1anteriorly j 
broadened |

anteriorly
broadened

1\ anteriorly 
] narrowed

1
Inside of ] 
aperture

1
brown !11

pale brown 
to yellowish

1 white111
Tubercles '1l

1uncommon j
i

common
11very common
i

Table 1. Morphological differences among B. mus mus, B. mus tris
tensis and B. donmoorei according Patuch (1979, 1981, 1987).

BESPREKING

Barycypraea donmoorei blijkt een moeilijk te onderkennen 
soort te zijn. Petuch (1987) vermeldt dat elk door hem onder
zocht exemplaar uit particuliere verzamelingen B. mus mus 
bleek te zijn en dat er grote verwarring is ontstaan over de 
door Burgess opgenomen verkeerde afbeelding van het holo
type van B. donmoorei, aangezien dit niet het holotype is [een 
paratype? Petuch zegt het niet]. Het ziet er dus naar uit dat de 
enige exemplaren van B. donmoorei de door Petuch zelf ver
zamelde exemplaren zijn. Het holotype is afgebeeld op pl. 2, 
fig. B.
Enige onderzochte exemplaren, zoals de beide op pl. 3, figs. 
A-B, afgebeelde, hebben de meeste door Petuch voor B. don
moorei beschreven kenmerken, kenmerken die niet overeen
komen met de typische B. mus mus van Petuch.
Het voornaamste schelpkenmerk van B. mus tristensis bestaat 
volgens Petuch (1987) uit de aanwezigheid van de oorvormi
ge uitsteeksels op het voorste deel van de mondrand. Fossiele 
exemplaren van B. henekeni tonen eveneens dergelijke uit
steeksels (pl. 1, figs. A-B) en het lijkt zelfs een bijzonder ken
merk te zijn van het gehele geslacht. Bovendien tonen don
kere exemplaren van B. mus mus met weinig colum ellaire 
tanden af en toe dezelfde kenmerken (Pl. 3, figs.I, J, K). 
Verschillen in de morfologie van de drie recente soorten van 
de B. mus-groep, zoals door Petuch (1979. 1981, 1987) aange
geven, zijn weergegeven in tabel 1. Een onderzoek naar de 
correlatie tussen de verschillende kenmerken is verricht aan 
een monster van 20 exemplaren van diverse locaties in Vene
zuela (alle in de collecties van de auteurs), verzameld in on
diep water. De omvang van dit monster is vergelijkbaar met 
dat (17 exemplaren) wat Petuch (1979) heeft gebruikt om de 
gemiddelde lengte alsmede het aantal tanden van B. mus en B. 
donmoorei te berekenen. De door hem onderzochte variabelen

1111
B. mus

11
B. mus 
tristensi

e.
] donmoorei

Kleur
i

11donker ]11

11
bleek/blauwe |bleek/blauwe 
schaduwen ! schaduwen

Tanden 1 1
1

schaars ! duidelijk
talrijk

1
! duidelijk 

talrijk
1

Oorvormige [ 
uiteinden ]

11neen j
ii

ja ! neen
ii

Grootte
1

middel- ! 
klein !J

middel-
klein

i
! groot
ii11Mondopening j

1

1
voorzijde [ 

verbreed ;
voorzijde
verbreed

ii
] voorzijde 
] versmald

Binnenzijde ! 
mondopening !

1
bruin |11i

lichtbruin/
geelachtig

1
wit

11
Knobbels

1
ongewoon !

----------------------
gewoon

11| zeer gewoon

Tabel 1. Morfologische verschillen tussen B. mus mus, B. mus tristen
sis enB. donmoorei volgens Patuch (1979, 1981, 1987).
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S. N. M. 7 7 0 7 3 1  C o ll. Moll
iphocypraea _Jjolp̂ .yPe . 

donmoorei Petuch,1979

USNM 784455 HOLOTYPE 
iCYPRAEA MUS TRISTENSIS 
IPETUCH, 1987

PLATE 2

Figs. A. Holotype of Barycypraea mus tristensis (coll. USNM 770731); figs. B. Holotype of B. donmoorei (Coll. USNM 
784455). Photographs USNM, Smithonian Institute, Washington D.C.
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PLATE 3

Figs. A-B. Specimens with traits of Barycypraea donmoorei. Note that B appears to match ‘tristensis' features. A from P.ta Cardon, Venezeula, -
5 m; length 54 mm; B from Golfo de Venezuela, - 30 m; lengthe 52 mm.Figs. C-D. 'tristensis' like B. nuts specimens; from P.ta Cardon, 
Venezulea, - 5 m; length C: 53 mm, D: 50 mm. Fig. E. Large B. mus specimen from P.ta Cardon, Venezuela, - 5 m; length 50 mm. Figs. F-H. 
Typical B. mus mus specimens, small in size, without tubercles, and few columellar teeth; from P.ta Fijo, Venezuela, - 5 m; length F: 35 mm, G: 
36 mm, H: 39 mm. Figs. I-K. B. mus mus specimens showing flanged tips; from P.ta Fijo, Venezuela, -5  m; length I-J: 40 mm, K: 42 mm.
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1 2 3 4 5 6 7 8

1. Number of 
labial teeth

1.00 0.60 0.72 0.32 0.32 -.19 0.46 0.10 1. Aantal labiale 
tanden

2. Number of columel
lar teeth

1.00 0.84 0.54 0.57 -.16 0.64 0.12 2. Aantal columellaire 
tanden

3. Length 1.00 0.69 0.54 -.07 0.79 0.07 3. Lengte

4. Numer of tubercles 1.00 0.62 0.04 0.70 0.11 4. Aantal knobbels

5. Shell colour 
Darkness

1.00 -.05 0.73 0.10 5. Kleur schelp 
Donkerheid

6. Flanged tips 1.00 0.06 0.11 6. Oorvormige
uiteinden

7. Inside colour 
Darkness

1.00 0.09 7. Kleur binnenzijde 
Donkerte

8. Shape of aperture 1.00 8. Vorm mondopening

Table 2. Correlation matrix for the variables under statistical investi
gation.
The absolute value of each matrix element (A1 J) ranges between 0 
and 1. It represents the probability that the variations of the variables i 
and j are related. The sign (-) means that changes in the two variables 
have the opposite sign.

Tabel 2. Correlatie-matrix van de variabelen op basis van statistisch 
onderzoek.
De absolute waarde van elk matrix-element (A1 J) loopt van 0 tot 1. 
Het geeft de mate van waarschijnlijkheid weer waarin de afwijkingen- 
van de variabelen i en j zich tot elkaar verhouden. Het teken (•) 
betekent dat de twee veranderingen het tegengestelde teken hebben.

number of tubercles, and color inside the aperture. Other vari
ables exhibit very poor correlation. About one third of the 
analysed specimens exhibited features mixed among the three 
species. Linear regressions o f colum ellar teeth num ber vs 
length and labial teeth number v.v length are shown in fig. 3. 
The calculated numbers o f labial and columellar teeth for a 64 
mm specimen (the size o f B. donmoorei holotype) are 21 and 
17 respectively and the B. donmoorei holotype has 22 and 17. 
It seems reasonable to conclude that the morphological fea
tures o f B. donmoorei fall into the range of large B. mus spec
imens.
It appears that the only differences that might justify the split-

m Columellar Teeth □  Labial Teeth

zijn vermeld in tabel I . De correlatie-matrix wordt getoond in 
tabel 2. Er bestaat een opm erkelijke correlatie  tussen de 
lengte van de schelp, het aantal columellaire en labiale tan
den, het aantal knobbels en de kleur van de binnenzijde van 
de mondopening. Andere variabelen vertonen weinig corre
latie. O ngeveer een derde van de onderzochte exemplaren 
vertoont kenmerken die in verschillende combinaties bij alle 
drie de soorten voorkomen. De lineaire regressie van ener
zijds het aantal columellaire tanden en anderzijds het aantal 
labiale tanden in verhouding tot de schelplengte is weerge
geven in figuur 3. De berekende aantallen labiale en columel
laire tanden voor een 64 mm lang exemplaar (de lengte van 
het holotype van B. donmoorei) zijn onderscheidenlijk 21 en 
17, terwijl die aantallen bij het holotype 22 en 17 bedragen. 
Het is alleszins aannemelijk dat de morfologische kenmerken 
van B. donmoorei binnen de range van de grote exemplaren 
van B. mus vallen.
Het ziet er naar uit dat alleen enige verschillen in de weke 
delen een opdeling van B. mus in drie taxa kunnen recht
vaardigen. Zoals echter door Burgess (1985) is opgemerkt, 
komt Petuch’s tekening (1981) van een levende B. mus mus, 
waarop hij de indeling in drie soorten heeft gebaseerd, niet 
overeen met een foto van een levende B. mus van Burgess. 
Bovendien komt bij vele soorten Cypraeidae, die het stadium

Fig. 3. Linear regressions of number of columellar teeth v.s. shell 
length and number of labial teeth v.s. shall length calculated on a sam
ple of 20 B. m u s  specimens.
Lineaire regressie van het aantal columellaire tanden enerzijds en het 
aantal labiale tanden anderzijds in verhouding tot de lengte van de 
schelp, berekend uit een monster van 20 exemplaren van B . m us.
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ting of B. mus into three taxa are in the soft parts. However, 
as noted by Burgess (1985), Petuch’s (1981) drawing of a B. 
mus mus living animal, on which the differentiation between 
the three species was based, does not match Burgess’ B. mus 
photograph of the living animal. Moreover, many species of 
Cypraeidae with direct development show marked polymor
phism of the soft parts. Illustrations of the six living speci
mens of Cypraeovula fuscodentata  (Gray, 1825) depicted in 
Liltved (1989: 65-66), clearly demonstrate this.
We conclude that B. donmoorei and B. mus tristensis should 
be regarded as morphological variations of B. mus.
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(Gastropoda: Columbellidae) from Somalia

Eerste melding van Anachis raysutana Smythe, 1985 
(Gastropoda: Columbellidae) van Somalië
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In January 1996 I received two shells from Mr. Sandro Gori 
from Livorno, Italy, tentatively identified as Anachis raysuta
na Smythe, 1985 (fig. 1). The two shells were labelled “ ... 
dredged off Ras Hafun, Somalia in deep water ...”, unfortuna
tely w ithout further indication as to the depth (Gori pers. 
comm.). Upon examination of the specimens, and comparing 
them with the original description (Smythe, 1985: 29-31), Mr. 
Gori’s identification proved to be right.
Anachis raysutana was originally described from the coasts of 
Oman (Smythe, loc. cit.), viz.- Raysut (16°56’N, 54°00’E) and 
some localities on M asirah Island (roughly 20°35 'N , 58° 
50’E), from shallow water. It is well illustrated in Dance 
(1995: 129, species nr. 530), reported  from  M asirah and 
Dhofir.
It is not mentioned as an unidentified species of Anachis in 
the list compiled by Mienis (1982). The finding of A  raysuta
na near Ras Hafun (=Raas Xaafuun), which is roughly situat
ed at 10°30’N, 51°20’E, in Somalia, establishes an extension 
of its known distribution.
Notice that the Somali specimens are from deep water (see 
above). A. raysutana might therefore not be restricted to shal
low water.
The record of a species o f gastropod at both Somali and Oma
ni localities is not a surprise. There are more species which

In Januari 1996 ontving ik twee schelpen van de Heer Sandro 
Gori uit Livorno, Italië, onder voorbehoud geïdentificeerd als 
Anachis raysutana Smythe, 1985 (fig. I). De twee schelpen 
waren geëtiketteerd “ ... gedregd uit de kust van Ras Hafun, 
Somalië in diep water ...” , helaas zonder nadere aanduiding 
van de diepte (Gori pers. m ed.). Uit onderzoek aan deze 
exem plaren  en door ze te v erg e lijk en  m et de o rig in e le  
beschrijving (Smythe, 1985: 29-31), bleek dat de heer Gori’s 
determinatie juist was.
Anachis raysutana  werd oorspronkelijk beschreven van de 
kusten van Oman (Smythe, loc. cit.), t.w. Raysut (16°56’NB, 
54°00’OL) en enkele plaatsen op M asirah-eiland (ruwweg 
20°35’NB, 58°50 'O L ) uit ondiep w ater. Er is een goede 
afbeelding in Dance (1995: 129, soort nr. 530), gemeld van 
Masirah en Dhofir.
D eze w ordt niet genoem d als een n ie t g e ïd en tif iceerd e  
Anachis-soort in de door Mienis (1982) samengestelde lijst. 
Het vinden van A. raysutana nabij Ras Hafun (=Raas Xaa
fuun), dat zich ruwweg bevindt op 10°3Ü’NB. 5I°20 'O L. in 
Somalië betekent een uitbreiding van het bekende versprei
dingsgebied.
Het is opmerkelijk dat de Somalische exemplaren uil diep wa
ter afkomstig zijn (zie boven). Het kan dus zijn dat A. raysu
tana niet alleen in ondiep water voorkomt.

Fig. 1 Anachis raysutana Smythe, 1985. Somalia, off Cabo Ras 
Hafun, from deep water, coll. GK 3994. Specimen on the left 14.4 
mm, specimen on the right 13.4 mm.
Fig. 1. Anachis raysutana Smythe, 1985. Somalie, uit de kust van 
Cabo Ras Hafun, uit diep water, coll. GK 3994. Exemplaar links 14.4 
mm, exemplaar rechts 13.4 mm.
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are only found near Somalia and Oman (and Yemen). One of 
the best known is Strombus oldi Emerson, 1965. This species 
was originally described from Somalia (Emerson, 1965: 397- 
398), but was later also recorded from Oman (Bosch: 1982; 
Dance 1995), and also lives off the Yemeni coast (Dekker, 
pers. comm.).
It would be very interesting to compile a list o f species which 
occur at Som ali, Omani and Yemeni coasts, and to make 
com parisons betw een these fauna’s, keeping in mind the 
influence of the cold water upw elling in these areas, thus 
making a distinction between shallow water and deep water 
species. I am convinced that some of the species hitherto 
known only from one of these localities, will be found at the 
other.
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Het vinden van een gastropodensoort op zowel Somalische 
als Omanitische plaatsen is echter geen verrassing. Er zijn 
meer soorten die alleen gevonden worden nabij Somalië en 
Oman (en Yemen). Een van de beter bekende is Strombus oldi 
Emerson, 1965. Deze soort werd oorspronkelijk beschreven 
van Som alië (Em erson, 1965: 397, 398), m aar werd later 
eveneens gemeld van Oman (Bosch, 1982; Dance, 1995) en 
leeft ook bij de Yemenitische kust (Dekker, pers. med.).
Het zou zeer interessant zijn om een lijst samen te stellen van 
soorten van de Som alische. O m anitische en Y em enitische 
kusten en. met in gedachten de invloed van het opwellende 
koudwater in deze gebieden, vergelijkingen te maken tussen 
deze fauna’s en daarbij onderscheid te maken tussen soorten 
uit ondiep water en die uit diep water. Ik ben ervan overtuigd 
dat enkele soorten, die tot nu toe slechts bekend zijn van één 
van deze plaatsen, ook op de andere gevonden zullen worden.
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Strombus ochroglottis betuleti Kronenberg, 1991 was differ
entiated from the nominate Strombus ochroglottis ochroglot
tis Abbott, 1960, in particular by the colour o f the shell. The 
inner side o f the outer lip has in the nominate subspecies a 
chrome-yellow colour which does not reach the margin. In S. 
o. betuleti the chrome-yellow colour does reach the margin 
and betw een the lirae the colour is purple. The colum ella 
stained is also chrome-yellow but only deeply inside the aper
ture in both subspecies. In a few specimens of S. o. betuleti 
some purple is also visible between the few anterior lirae on 
the columella. It is remarkable that the posterior part o f the 
whorls bear axial colour streaks of a monochrome orange or 
orange with greenish-brown colour. These axial streaks can 
be best observed viewing the shell apically; they are lacking 
in the last third part o f the body whorl. These streaks are 
missing in S. o. ochroglottis, according to Kronenberg (1991: 
55).

During a trip to Thailand the author collected seven speci
mens of Strombus ochroglottis betuleti (figs 1-3). They were 
collected near Phuket Island, Patong Bay, Kalim Beach, in the 
high-tide line together with other small shells in January- 
February 1995. No live specimens of this species were seen. 
At the same place Strombus mutabilis Swainson, 1821 was 
also found, beached and alive. From Sri Lanka both S. o. 
betuleti and S. mutabilis (Abbott, op. cit.; Kirtisinghe, 1978; 
Kronenberg collection) are known. The sympatric occurrence 
of both S. mutabilis and S. o. betuleti at the same locality 
without intermediates makes it evident that they are different 
species. The co-occurence of S. mutabilis and S. o. ochroglot
tis was already reported by M ienis (1971) for the G ulf of 
Aqabah and by Kronenberg (1991: 55) for Réunion. The spe
cific difference of S. mutabilis and S. ochroglottis s.l. is now 
well established.

An additional three specimens, one juvenile, o f Strombus 
ochroglottis betuleti were obtained through a shell dealer, 
which originated from off the Racha (= Raya) Islands, situat
ed just south of Phuket Island (figs. 4-5). They were collected 
by local fishermen in 25-30 m depth between January-April 
1995. Their fresh appearence indicated that they were collect
ed alive.

Strombus ochroglottis betuleti Kronenberg, 1991 werd vooral 
door de kleur van de schelp onderscheiden van de nominale 
Strombus ochroglottis ochroglottis Abbott, 1960. De binnen
zijde van de buitenlip heeft in de nominale ondersoort een 
chroomgele kleur die de buitenrand niet bereikt. Bij S. o. be
tuleti bereikt de chroomgele kleur wel de buitenrand en tussen 
dc lirae is de kleur purper. Dc columella is tevens chroomgeel 
gekleurd maar slechts diep in de mondopening bij beide on
dersoorten. In enkele exemplaren van S. o. betuleti is ook wat 
purpetkleuring te zien tussen de weinige voorste lirae op de 
columella. Opvallend is dat het achterste deel van de windin
gen axiale streepjes van een monochroom oranje o f oranje 
met groenbruine kleur draagt. Deze axiale streepjes kan men 
het beste zien wanneer de schelp vanaf de top wordt bekeken; 
zij ontbreken in het laatste derde deel van de eindwinding. 
Deze streepjes ontbreken volgens Kronenberg (1991: 55) bij 
S. o. ochroglottis.

Tijdens een reis naar Thailand verzamelde de auteur zeven 
exemplaren van Strombus ochroglottis betuleti (figs 1-3). Zij 
werden verzam eld bij Phuket-E iland, Patong Bay, K alim  
Beach, in de vloedlijn samen met andere kleine schelpen in 
januari-februari 1995. Levende exemplaren van deze soort 
werden niet w aargenom en. Op dezelfde plaats werd ook 
Strombus mutabilis Swainson, 1821 gevonden, zowel aange
spoeld als levend. Van Sri Lanka zijn zowel S. o. betuleti als 
S. mutabilis (Abbott, op. cit.; Kirtisinghe, 1978; Kronenberg 
collectie) bekend. Het sympatrisch voorkomen van zowel S. 
mutabilis en S. o. betuleti op dezelfde plaats zonder over
gangsvormen maakt duidelijk dat zij behoren tot verschillende 
soorten. Het gezamenlijk voorkomen van S. mutabilis en S. o. 
ochroglottis was reeds vermeld door M ienis (1971) voor de 
Golf van Aqabah en door Kronenberg (1991: 55) voor Réu- 
nion. Dat S. mutabilis en S. ochroglottis s.l. behoren tot twee 
verschillende soorten is hiermee goed vastgesteld.

A anvullend werden van een schelpenhandelaar drie exem 
plaren (één juveniel) van Strombus ochroglottis betuleti ver
kregen, welke afkomstig waren van nabij de Racha (= Raya) 
Eilanden, gelegen juist ten zuiden van Phuket-Eiland (figs. 4- 
5). Zij zijn verzameld door plaatselijke vissers op 25-30 m 
diepte tussen januari en april 1995. Hun verse uiterlijk geeft 
aan dat ze levend verzameld zijn.

S trom bu s (C an ariu m ) och rog lo ttis  Abbott, I960

Strombus (Canarium) ochroglottis ochroglottis Abbott. I960 
1960 Strombus (Canarium) mutabilis ochroglottis Abbott: 74-75, pl. 

20 figs 9-10
1971 Strombus (Canarium) ochroglottis Abbott; Mienis: 301-304 
1974 Strombus ochroglottis Abbott: Kaicher: card 420
1979 Strombus (Canarium) ochroglottis Abbott: Mienis: 9
1980 Strombus (Canarium) ochroglottis (Abbott); Romagna-Manoja:

16

1984 Strombus (Canarium) mutabilis ochroglottis Abbott; Kro
nenberg & Berkhout: 337. pl. 7 fig. 9 

1986 Strombus (Canarium) ochroglottis Abbott; Kronenberg & 
Berkhout: 365

1988 Strombus (Canarium) ochroglottis Abbott; Mienis: 408-409 
1988 Strombus ochroglottis Abbott: Drivas & Jay: 46. pl. 8 fig. 6 
1991 Strombus (Canarium) ochroglottis ochroglottis Abbott; 

Kronenberg: 53-58, fig. 3 left not Strombus (Canarium) muta
bilis var. ochroglottis Abbott; Walls: 103-104 [=S. mutabilis]
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Strombus ochrolottis betuleti. Figs. 1-3. Thailand, Phuket, Kalim Beach, beached, 1995, lengthe 21.0, 17.6, 12.2 mm resp. Figs 4-5. Thailand off 
Racha Islands, 25-30 m depth, length 20.6, 19.1 mm. All specimens in collection author./Alle exemplaren in collectie auteur.

The distribution is eastern Africa: Mauritius (Abbott, 1960; 
Kronenberg, 1991; Drivas & Jay, 1988; H. D ekker collec
tion), Réunion (Drivas & Jay, 1988; Kronenberg, 1991), îles 
Glorieuses (Mienis, 1988). Further known from the Red Sea: 
Gulf o f Aqabah, (Abbott, 1960; Mienis, 1971; Kronenberg & 
Berkhout, 1984; Kronenberg, 1991). Records from the Philip
pines, M anila Bay (Mienis, 1979) and from Indonesia, M o
luccas (Kronenberg, 1991) are questionable.

De verspreiding omvat oostelijk Afrika: Mauritius (Abbott, 
1960; Kronenberg, 1991; Drivas & Jay, 1988; H. Dekker col
lectie), Réunion (Drivas & Jay, 1988; Kronenberg, 1991), îles 
Glorieuses (Mienis, 1988). Verder bekend van de Rode Zee: 
Golf van Aqabah, (Abbott, 1960; Mienis, 1971; Kronenberg
& Berkhout, 1984; Kronenberg, 1991). Meldingen van de 
Filippijnen, M anila Bay (M ienis, 1979) en van Indonesië, 
Molukken (Kronenberg, 1991) zijn onbetrouwbaar.

S tro m b u s  (C a n a r iu m ) o chrog lo ttis  b e tu le ti  K ro n e n b e rg , 1991

1988 Strom bus (Canarium) cf. ochroglottis  Abbott; K ronenberg: 388-389 1991 Strombus (Canarium ) ochroglottis betuleti Kronenberg: 53-58, figs 1,2,3 
middle, 4

The distribution is Sri Lanka (Kronenberg, 1988, 1991) and 
Thailand (this article). The record from Indonesia, Ambon, is 
questionable and the record from Indonesia, SW Java still 
needs confirmation. The holotype is in the Nationaal Natuur
historisch Museum, Leiden with registration number 56.459.

De verspreiding omvat Sri Lanka (Kronenberg, 1988, 1991) 
en Thailand (dit artikel). De vermelding van Indonesië, Am
bon, is onbetrouwbaar en de opgave van Indonesië, ZW Java, 
moet nog worden bevestigd. Het holotype is in het Nationaal 
Natuurhistorisch Museum, Leiden, nr. 56.459.

Discussion. - I do not want to express a definite opinion on 
the subspecific status of Strombus ochroglottis betuleti. Both 
subspecies of Strombus ochroglottis are clearly differentiated 
by colour and distribution, so far as is known to me, so it 
seems valid to recognise them as separate subspecies.

Bespreking. - Ik wil geen definitieve mening geven over de 
ondersoort-status van Strombus ochroglottis betuleti. Beide 
ondersoorten van Strombus ochroglottis verschillen duidelijk 
in kleur en verspreiding, voor zover mij bekend, zodat het 
gefundeerd lijkt om beide als afzonderlijke ondersoorten te 
beschouwen.
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ABSTRACT

Small skeneiform gastropods from the Indo-Pacific are diffi
cult to classify genetically and on species level due to the lack 
of a review. During fieldwork activities in the Sultanate of 
Oman three species belonging to the genus Lodderena Ire
dale, 1924 were collected. One was known from the Pacific as 
C yclostrem iscus so lita riu s  and /o r w rongly  iden tified  as 
Cyclostremiscus emeryi and proved to be identical to a spe
cies described from the West Indies as Cyclostremiscus orna- 
tus Olsson & McGinty, 1958. Two species were new to sci
ence and are described. Several other Lodderena species are 
enumerated.

INTRODUCTION

Small skeneiform  gastropods with an (almost) planispiral, 
often  spirally  stria ted  shell are very d ifficu lt to classify  
generetically. H ickman & M cLean (1990) made a first at
tempt at classification. Additionally, Warén (1992) presented 
a review of all of the Mediterranean and eastern Atlantic spe
cies. Unfortunately, such a review does not exist for the Indo- 
Pacific.
D uring fie ldw ork along the coastline o f the Sultanate o f 
Oman in November 1991, initiated by Dr. D.T. Bosch, special 
attention was paid to the collecting o f micro-molluscs living 
in the intertidal zone. Three closely-related species with shell 
characters o f the genus Lodderena were collected, and provi
sionally allocated to the family Skeneidae. One species could 
be identified as Lodderena ornata (Olsson & McGinty, 1958), 
both other forms are presented here as new species.
Holotypes are deposited in the ZMA; additional paratypes are 
deposited in the ONHM , the M NHM , the NM W , and the 
LACM.

ABBREVIATIONS

ANSP - Academy of Natural Sciences at Philadelphia 
LACM - Los Angeles County Museum of Natural History. 
MNHM - Manchester Natural History Museum.

SAMENVATTING

Kleine skenea-achtige gastropoden uit de Grote Oceaan zijn 
als gevolg van het ontbreken van een overzicht genetisch en 
naar soort moeilijk in te delen. Tijdens veldwerk in het Sulta
naat van Oman zijn soorten, behorende tot het genus Lod
derena Iredale, 1924 verzameld. Eén was bekend uit de Grote 
Oceaan als C yclostrem iscus so litarius  en /o f ten onrechte 
gedetermineerd als Cyclostremiscus emeryi en aantoonbaar 
dezelfde soort als die welke is beschreven van West-Indië als 
Cyclostrem iscus ornatus O lsson & M cG inty, 1958. Twee 
soorten worden als nieuw beschreven. Verschillende andere 
Lodderena-soorten worden opgesomd.

INLEIDING

Van kleine skenea-achtige buikpotigen met een (bijna) plani- 
spirale (platte) schelp, dikwijls met spiraallijnen, is de gener
ieke indeling erg moeilijk. Hickman & McLean (1990) deden 
daartoe een eerste poging. Bovendien heeft Warén (1992) een 
overzicht gegeven van alle soorten uit de Middellandse Zee 
en de oostelijke Atlantische Oceaan. Helaas bestaat een der
gelijk overzicht nog niet voor de Grote Oceaan.
Tijdens veldwerk langs de kust van het Sultanaat Oman in no
vember 1991 op initiatief van dr. D.T. Bosch is bijzondere 
aandacht besteed aan het verzamelen van micromollusken in 
de getijdezone. Drie daar verzamelde, nauw verwante soorten 
met schelpkenmerken van het genus Lodderena zijn voorlopig 
ingedeeld bij de familie Skeneidae. Eén soort kon worden ge
determ ineerd als Lodderena ornata  (O lsson & M cGinty, 
1958) beide andere worden hier als nieuwe soorten opgevo
erd. Holotypen zijn gedeponeerd in het ZMA; bijbehorende 
paratypen in het ONH M , het M NHM , het NMW  en het 
LACM.

AFKORTINGEN

NMW - National Museum of Wales at Cardif.
ONHM - Oman Natural History Museum at Muscat.
ZMA - Zoölogisch Museum at Amsterdam
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SYSTEMATICS SYSTEMATIEK

Family Skeneidae Clark, 1851

G enus L odderen a  Iredale, 1924

Type species (original designation): C yclostrem a minima  
Tennison-Woods, 1878. Southern Australia, shallow water.

Lodderena species are characterised by planispiral or almost 
planispiral, spirally and/or axially striated shells, often with 
one or more stronger spiral cords. Aperture alm ost round. 
Protoconch with deformed nucleus. Colour white.

The shell of the type species was redescribed and figured by 
Hediey (1900: 94-95, pl. 3 figs 1-3). Hickman & McLean 
(1990: fig. 95E) and Warén (1992: 155-156, fig. 7C).

Apart from Australian Lodderena species, two endemic spe
cies are known from New Zealand, viz■ L. nana Powell. 1930 
(with a subspecies L. n. pooki Fleming, 1948) and L. fonnosa  
Powell. 1930. In the central Pacific, L. striata (Kay, 1979) is 
known from Hawaii. The European species Cyclostrem a  
calenoides Monterosato, 1877 may also belong to Lodderena 
(vide Warén. 1992). /.. pachynepion (Pilsbry & Olsson, 1945) 
occurs in the Panamic province, and in the West Indies there 
are two species (described as Cyclostremiscus (Pachystre- 
miscus) ornatus Olsson & McGinty, 1958 and C. (Pachystre- 
miscus) pulchellus Olsson & McGinty, 1958) and some un
described species. Two species, Lodderena omanensis n. sp. 
and L. tanae n. sp. from Oman are new to science. Both taxa 
are probably endemic for this area which is characterised by 
seasonal cold water upwelling. A third Omani species (Lod
derena ornata) is known from several localities in the Indo- 
Pacific and, suprisingly, originally described from the western 
Atlantic Ocean.

Olsson & McGinty (1958) created for the two West Tndian 
taxa of this complex a new subgenus Pachystremiscus with 
Cyclostremiscus pulchellus Olsson & McGinty, 1958 being 
the type species. This species I assign to the genus Loddere
na.

The type species of Cyclostremiscus is Vitrinella panamensis
C.B. Adams, 1852 which does not seem to be related to the 
Lodderena complex. The second West Indian species, Cyclo
stremiscus (Pachystrem iscus) ornatus Olsson & McGinty, 
1958 proved to be conspecific with the third Omani species. 
Kay (1979) mentioned this species from Hawaii but identified 
it erroneously as Cyclostremiscus emeryi Ladd, 1966.

Typesoort (oorspronkelijke aanwijzing): Cyclostrema minima 
Tennison-Woods, 1878. Zuidelijk Australië, ondiep water.

De soorten van het genus Lodderena  worden gekenm erkt 
door planispirale (platte) o f bijna planispirale schelpen met 
spiraal- en/of axiaalribbeltjes, maat' vaak ook met één of meer 
sterkere spiraalribbels en een nagenoeg ronde mondopening. 
P rotoconch heeft een niet regelm atig  gevorm de nucleus. 
Kleur wit.

De schelp van de typesoort is opnieuw beschreven en afge- 
beeld door Hedley (1900: 94-95, pl. 3, figs. 1-3), Hickman & 
Mclean (1990: fig. 95E) en Warén (1992: 155-156. fig. 1C).

Los van de soorten van Lodderena uit Australië zijn twee 
endemische soorten bekend van Nieuw-Zeeland. namelijk L. 
nana Powell. 1930 (met een ondersoort L. n pooki Fleming, 
1948) en L. fo n n o sa  Powell, 1930. Uit het midden van de 
Grote Oceaan is L. striata (Kay. 1979) bekend van Hawaii. 
De Europese soort Cyclostremiscus catenoides Monterosato, 
1877 behoort w aarsch ijn lijk  ook to t Lodderena  (W arén,
1992). L. pachynepion (Pilsbry & Olsson, 1945) komt voor in 
de Panama-provincie. In West-Indië leven twee soorten (be
schreven als C yclostrem iscus (P achystrem iscus) ornatus 
Olsson & McGinty, 1958 en C. (Pachystremiscus) pulchellus 
Olsson & McGinty, 1958) en enige nog onbeschreven soor
ten. Twee soorten, Lodderena omanensis n. sp. en L. tanae n. 
sp. uit Oman zijn nieuw. Beide taxa zijn waarschijnlijk ende
misch in dit gebied dat wordt gekenmerkt door het seizoen- 
matig opwellen van koud water uit de diepzee. Een derde 
Omanitische soort (Lodderena ornata) is bekend van verschil
lende locaties in de Indo-Pacific, maar verrassend genoeg oor
spronkelijk beschreven uit de westelijke Atlantische Oceaan.

Olsson & McGinty (1958) hebben voor de beide West-Indi- 
sche taxa van dit complex een nieuw subgenus Pachystre
miscus in het leven geroepen met Cyclostremiscus pulchellus 
Olsson & McGinty, 1958 als typesoort. Deze soort reken ik 
tot het genus Lodderena.

De typesoort van Cyclostremiscus is Vitrinella panam ensis
C.B. Adams, 1852 die geen verwantschap lijkt te hebben met 
het Lodderena-com plex. De tw eede W est-Indische soort, 
C yc lo strem iscu s  (P a ch ystrem iscu s ) o rna tu s  O lsson  & 
McGinty, 1958 blijkt dezelfde soort te zijn als de derde soort 
uit Oman. Kay (1979) verm eldt de soort uit Hawaii, maar 
heeft hem ten onrechte als Cyclostrem iscus emeryi Ladd, 
1966 gedetermineerd..
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Lodderena ornata (Ollson & McGinty, 1958)
(Pl. I. figs. 1-3, pl. 2, fig. 1)

Cyclostremiscus (Pachystremiscus ) ornatus Olsson & MeGinty 
1958: 33, pl 4, fig. 1 (Holotype in ANSP, no. 211880) 

Cyclostremiscus solitarius Hertlein & Allison, 1968: 2-3, fig. I.

D escription. - Shell very small, width 0.65-0.75 mm, height 
0.30-0.35 mm; discoid; protoconch flat, sunken, about 1.5 
whorls; initial part somewhat globose with fine crateriform 
m icrosculpture, which continues as a subsutural spiral to
wards the protoconch-teleoconch demarcation (pl. 2, fig. 1). 
Teleoconch with 1.2 whorls. Sculpture on first half of teleo- 
conch less pronounced consisting of nodules and very fine 
axial striae. Spiral sculpture may be knobbed, scaly, striate or 
with fine axial lines. Adapically a knobbed spiral followed by 
4-5 interrupted spirals. Then a rather strong knobbed spiral 
consisting of fine axials at the base, which are followed by 
four to five fine spirals. These are follow ed by a strong, 
knobbed keel (carina). Towards the peripheral carina there are
4-6 fine spirals. Peripheral cord on each side with fine axial 
sculpture (pl. 1, fig. 1). A more-or-less similar sculptural pat
tern is seen on the umbilical side of the shell (pl. I, fig. 2). 
Aperture almost round, peristome double and continuous. 
Operculum circular, corneous with concentric lines.
Colour: white, translucent.

D is tr ib u tio n . - Indian Ocean, Pacific Ocean and western 
Atlantic Ocean.

R em arks. - There are minor differences in numbers of fine 
spiral lirae, and knobs may be more-or-less pronounced but 
even in a sample from one locality these differences occur. 
Lodderena ornata turns out to be a variable species, to which 
all of the studied samples can be contributed.
It seems (M oolenbeek, 1994) that some of these tiny non- 
planktotrophic microgastropods, which probably all live in 
association with algae, have a circumtropical distribution.This 
phenomenon is up to now only known from pelagic molluscs 
and from benthic species with teleplanic larval development. 
The (sub)generic attribution of this species is still a matter for 
discussion. It has provisionally been placed in Lodderena. 
However, it differs from Lodderena s. str. by being planorbid 
(discoid) and lacking the strong labial varix. Apart from spiral 
striae it also has axial sculpture and its protoconch is de
pressed. In future it might turn out that L. ornata needs to be 
placed in a separate (sub)genus.

Cyclostremiscus emeryi', Kay, 1979: 54-55, figs. 15 E-G. 
Cyclostremiscus ornata; Leal, 1991, pl. 12 figs. d-f, h. 
Cyclostremiscus emeryi'. Fukuda, 1993: 28, pl.8 figs. 95a-b.

B eschrijving. - Schelp zeer klein, breed 0,65-0,75 mm, hoog 
0,30-0,35 mm; schijfvormig; protoconch plat, verzonken met 
ongeveer 1,5 winding; eerste deel enigszins bol met een fijne, 
kratervormige microsculptuur die doorloopt als een subsutu- 
rale spiraallijn tot de overgang van protoconch naar teleo
conch (pl. 2, fig. I). Teleoconch met 1,2 winding. Sculptuur 
op de eerste helft van de teleoconch is minder duidelijk en be
staat uit knobbeltjes en zeer fijne axiale groeljes. Spiraal- 
sculptuur kan knobbelig of geschubd zijn dan wel met fijne 
axiaallijntjes. N aar de top toe een spiraal van knobbeltjes, 
gevolgd door 4-5 onderbroken spiraallijntjes. D aarna een 
nogal sterk geknobbelde spiraalrib die aan de basis bestaat uit 
fijne axiaallijntjes, gevolgd door vier of vijf fijne spiraallijn
tjes. Deze worden weer gevolgd door een sterke, geknobbelde 
kiel. In de richting van de perifere kiel bevinden zich 4-6 fij
ne spiraalribbeltjes. Perifere rib aan weerszijden met fijne 
axiaalsculptuur (pl. I, fig. 1). Een min of meer gelijk sculp- 
tuurpatroon ziet men aan de navelzijde van de schelp (pl. 1, 
fig. 2). M ondopening nagenoeg rond, mondrand dubbel en 
ononderbroken. Operculum rond, hoornachtig met concen
trische lijntjes.
Kleur: wit, doorschijnend.

V erspreiding. - Indische Oceaan, Grote Oceaan en westelijke 
Atlantische Oceaan.

O pm erk ingen . - Er bestaan kleine verschillen in aantallen 
fijne spiraalribbeltjes en ook de knobbels kunnen meer of 
minder uitgesproken zijn, maar deze verschillen komen ook 
binnen één monster van één vindplaats voor. Lodderena or
nata blijkt een variabele soort te zijn, waartoe alle onder
zochte monsters kunnen worden gerekend.
Het ziet ernaar uit (Moolenbeek, 1994) dat sommige van deze 
minuscule, niet-planktotrofische microgastropoden, die ver
moedelijk alle met algen samenleven, wereldwijd in de tropi
sche wateren voorkomen. Dit verschijnsel is tot nu toe alleen 
bekend van pelagische weekdieren en van bodembewonende 
soorten met een teleplanisch larvale ontwikkeling. O f deze 
soort ook tot het genus Lodderena behoort dan wel tot een 
afzonderlijk (sub)genus, staat nog niet vast. Hij is voorlopig 
in Lodderena geplaatst. Hij verschilt echter van Lodderena 
s.str. door de vlakgewonden vorm (schijfvorm) en het ontbre
ken van een sterke labiale varix. Behalve spiraalribbeltjes 
heeft hij ook een axiaalsculptuur; zijn protoconch is enigszins 
verzonken. In de toekomst zou kunnen blijken dat L. ornata 
in een afzonderlijk (sub)genus behoort te worden geplaatst.

M aterial studied/Onderzocht m ateriaal. - SULTA NA TE O F OM AN; A1 Hallaniyah [Kuria Muria Islands), main island, from algae, Sta. 91/60, 5 specim ens, 12 
N ovem ber 1991: M asirah Island, E. o f R a 's  Abu Rasas, from stones and algae, Sta. 91/90 & 111 ,9  specimens, 24 N ovem ber 1991; Haramal near Muscat, tidal pools, 
Sta. 91/117, 1 specimen, 28 Novbem ber 1991, all leg. R.G. M oolenbeek & H. Dekker; SEYCHELLES, Mahe Island, 9 January 1993, 3 specimens, leg. M. van 
Couw elaar; CO STA  RICA, Cocos Island, Roca Sucia, 22 April 1987, >10 specimens, leg. K. Kaiser, HAW AII, Honaunau, 2 N ovem ber 1975, 7 specimens, leg. & 
coll. E.A. Kay (Hawaii); Many localities in the W est Indies (all in ZM A).
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Lodderena omanensis n. sp.
(Pl. 1, figs. 4-6, pl. 2, fig. 2)

Type m ateria l. - Holotype and paratypes in ZMA, nos. ZMA 
M oll. 3.95.03 and 3.95.004. Paratypes are donated to the 
ONHM. the MNHM, the NMW and the LACM.

Type locality. - Sultanate of Oman. A1 Hallaniyah (17°30’N, 
56°00’E), main island, from algae in tidal pools, 12 November 
1991, leg. R.G. Moolenbeek & H. Dekker, Sta. 91/60.

D escription of the holotype (pl. 1, fig. 6). - Shell very small, 
width 0.9 mm, height 0.4 mm; discoid, with very fine spiral 
threads; protoconch of about 1 whorl, initial part somewhat 
globose with fine microsculpture. Teleoconch of 1.3 whorls 
with 3 strong spiral ribs, the first abapical one forming the 
shoulder and, together with the second, the periphery. From 
suture to shoulder about 15-25 spiral threads, from shoulder 
to 2nd spiral rib about 9-10 spiral threads and from 2nd to 3rd 
about 8-9 spirals. From 3rd spiral rib towards umbilicus about 
13 spiral threads. The lowest number of threads occurs just 
after the protoconch, the largest number just before the labial 
varix. Umbilicus deep and surrounded by a crenulated scaly 
sculpture. Aperture almost round, peristome double and con
tinuous, with a rather strong labial varix. Operculum circular, 
corneous with concentric lines (pl. 1, fig. 6).
Colour: white, translucent.

V ariab ility  o f p ara types. - Most o f the 185 paratypes are 
rather uniform in size and sculpture. Width varies from 0.70- 
0.95 mm. The number of spiral threads between the ribs may 
also vary a little. In some specim ens the aperture is more 
inflated (pl. 1, fig. 4).

R em arks. - L. omanensis differs from L. minima in having 
smooth spiral cords. Characteristic is the peripheral spiral 
which is missing in L. minima , and which has a scaly sculp
ture in L. tanae n. sp. The latter species differs also from L. 
om anensis by having strong scaly spirals and axial (scaly) 
sculpture below the suture.Since this species is known only 
from the Dhofar coast (Sultanate o f Oman) where seasonal 
cold  w ater upw elling  occurs, it may be endem ic for this 
region.

T ypem ateriaal. - Holotype en paratypen in ZMA, nrs. ZMA 
Moll. 3.95.03 en 3.95.004. Paratypen zijn geschonken aan het 
ONHM. het MNHM. het NMW en het LACM.

Typeloeatie. - Sultanaat Oman, Al Hallaniyah (17°30’NB, 
56°00’OL), hoofdeiland, van algen in getijdepoeltjes, 12 no
vember 1991, leg. R.G. Moolenbeek & H. Dekker, Sta. 91/60.

B eschrijving holotype (pl. 1, fig. 6). - Schelp zeer klein, 0,9 
mm breed, 0,4 mm hoog; schijfvormig, met zeer fijne spiraal- 
ribbeltjes; protoconch met ongeveer één winding, eerste deel 
enigszins bol met fijne microsculptuur. Teleoconch met 1,3 
winding en drie sterke spiraalribben; van de top af gerekend 
vorm t de eerste de schouder en, soms met de tw eede, de 
buitenste omtrek. Van sutuur tot schouder ongeveer 15-25 
spiraalricheltjes en van de tweede tot de derde rib ongeveer 8- 
9. Van de derde spiraalrib tot de navel ongeveer 13 spiraal- 
ribbeltjes. Het kleinste aantal ribbeltjes treft men net na de 
protoconch aan, het grootste aantal vlak vóór de labiale varix. 
Navel diep en omringd door een gecreneleerde, geschubde 
sculptuur. Mondopening bijna rond, mondrand dubbel en on
onderbroken met een sterke labiale varix. Operculum rond, 
hoomachtig met concentrische groefjes (pl. 1, fig. 6).
Kleur: wit, doorschijnend.

V ariabiliteit para typen . - De meeste van de 185 paratypen 
hebben vrijwel dezelfde grootte en sculptuur. Breedte varieert 
van 0,70-0,95 mm. Ook het aantal spiraalribbeltjes tussen de 
ribben kan iets versch illen . Bij enkele exem plaren  is de 
mondopening meer gezwollen (pl. 1, fig. 4).

O pm erkingen. - L. omanensis verschilt van L. minima door 
zijn gladde spiraalribben. Kenmerkend is de perifere spiraal
rib die bij L. minima ontbreekt. Laatstgenoemde soort ver
schilt van L. omanensis ook door de aanwezigheid van sterke 
geschubde spiraalribbels en een axiale (geschubde) sculptuur. 
Aangezien de nieuwe soort alleen bekend is van de kust van 
D hofar (Sultanaat Oman) en daar seizoenmatig koud water 
opwelt, zou hij in dit gebied wel endemisch kunnen zijn.

O ther material studied/Ander bestudeerd m ateriaal. - One specim en from OM AN, R a’s Janjali, from algae, 0-3 m, 14 N ovem ber 1991, leg. R.G. M oolenbeek & 
H. Dekker, Sta. 91/74.

PLATE 1

Figs. 1-3. Lodderena ornata (olsson & McGinty, 1958), Al Hallaniyah: 1. dorsal view, width 0.70 mm; 2. ventral view, width 
0.70 mm; 3. lateral view, heigth 0.35 mm, width 0,80 mm.
Figs. 4-6. Lodderena omanensis n. sp., Al Halaniyah: 4. dorsal view of paratype, width 0.90 mm; 5. ventral view of paratype, 
width 0.90 mm; 6. lateral view of holotype, height 0.40 mm, widt 0.75 mm.
Figs. 7-9. Lodderena tanae n.sp., Al Halaniyah: 7. dorsal view of paratype, width 0.80 mm; 8. ventral view of paratype, width 
0.70 mm; 9. lateral view of holotype, heigth 0.50 mm, width 1.00 mm.
Photographs made by the author with a j e o l ™  Scanning Electron Microscope.
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Lodderena tanae n.sp.
(Pl. 1. figs. 7-9, pl. 2, fig. 3)

Type m ateria l. - Holotype and paratypes in ZMA. nos. ZMA 
M oll. 3 .95 .06  and 3.95.07. Paratypes are donated to the 
ONHM. the MNHM. the NMW and the LACM.

Type locality. - Sultanate of Oman. A1 Hallaniyah (17°30'N. 
56°00’E), main island, from algae in tidal pools, 12 November 
1991, leg. R.G. Moolenbeek & H. Dekker. Sta. 91/60.

D escription of the holotype (pl. 1, fig. 9): Shell very small 
(width 1.00 mm, height 0.55 mm), discoid: protoconch flat, 
about 1.5 whorls; initial part som ewhat globose with fine 
microsculpture. Teleoconch of 1.2 whorls. Sculpture on first 
third of teleoconch less pronounced. Immediately after the 
protoconch 4 spirals ribs are formed, these becoming gradual
ly more knobbed or developing axial scaly markings. Just 
above suture a spiral consisting of axial markings, followed 
by about 14 fine spiral threads (p l.l, fig. 9), a rather strong 
scaly spiral rib, followed by about 5-6 fine spiral threads. A 
strong scaly spiral rib forms the periphery. The same sculp
ture is present on the umbilical side of the shell; the fine spiral 
threads in between the stronger scaly spiral ribs about 5-6 in 
number. Aperture almost round, peristome double and contin
uous, with a strong labial varix, consisting of about 4-5 axial 
ridges. Operculum circular, corneous with concentric lines. 
Colour: white, translucent.

V ariability  o f paratypes. - Shell width varies between 0.75-
1.10 mm. There is little variation in the number of fine spiral 
striae in the 22 paratypes. In some specimens the aperture is 
more inflated.

Etym ology. - This species is named after Mrs. Tan Keuke- 
laar-Van den Berge, who kindly sorted large sediment sam
ples in which this new species was found.

R em arks. - Lodderena tanae n. sp. differs from L. minima 
in having more spiral cords and a less developed labial varix. 
Characteristic is the peripheral spiral cord, which is missing 
in L. minima. Lodderena omanensis n. sp. differs by having 
only fine spiral threads above the periphery. The sculpture of 
Lodderena ornata looks identical to L. tanae (especially in 
umbilical view) but the former species is planispiral and has 
fine axial sculpture after the protoconch and lacks the crenu- 
lated scaly sculpture around the umbilicus. Like the preceding 
species it is known only from the Dhofar coast (Sultanate of 
Om an) and M asirah Island, so it may be endem ic to this 
region.

T ypem ateriaal. - Holotype en paratypen in ZMA, nrs. ZMA 
Moll. 3.95.06 en 3.95.07. Paratypen zijn geschonken aan het 
ONHM. het MNHM, het NMW en het LACM.

Typeloeatie. - Sultanaat Oman, Al Hallaniyah (17°30' NB. 
56°00 OL). hoofdeiland, van algen in getijdepoeltjes, 12 no
vember 1991, leg. R.G. Moolenbeek & H. Dekker, Sla. 91/60.

B eschrijving holotype (pl. 1, fig 9). - Schelp zeer klein (1,00 
mm breed. 0,55 mm hoog); schijfvormig, protoconch plat, 
ongeveer 1,5 w inding; eerste deel enigszins bol met fijne 
microsculptuur. Teleoconch met 1,2 winding. Sculptuur van 
het eerste derde gedeelte van de teleoconch minder duidelijk. 
Onmiddellijk na de protoconch vormen zich vier spiraalribben 
die geleidelijk knobbeliger worden of axiale schubjes ont
wikkelen. Vlak boven de sutuur een spiraal van axiale figuur
tjes, gevolgd door ongeveer 14 fijne spiraalribbeltjes (pl. I, 
fig. 9), een nogal sterke, geschubde spiraalrib, gevolgd door
5-6 fijne spiraalribbeltjes. Een sterke, geschubde rib vormt de 
grootste omtrek. Dezelfde sculptuur bevindt zich aan de na- 
velzijde van de schelp; ongeveer 5-6 fijne spiraalribbeltjes 
tussen de krachtiger geschubde ribben. Mondopening vrijwel 
rond, mondrand dubbel en ononderbroken met een sterke labi
ale varix die uit ongeveer 4-5 axiale ribbels bestaat. 
Operculum rond, hoornachtig met concentrische groefjes. 
Kleur: wit, doorschijnend.

V ariab ilite it paratypen . - De 22 paratypen lopen in grootte 
(tussen 0,75-1,10 mm) en aantal fijne spiraalribbeltjes weinig 
uiteen. Bij som mige exem plaren is de m ondopening meer 
gezwollen.

E tym ologie. - Deze soort is genoemd naar mevrouw Tan 
Keukelaar-van den Berge die zo vriendelijk is geweest de om
vangrijke sedimentmonsters, waarin de nieuwe soorten zijn 
gevonden, uit te zoeken.

O pm erkingen. - Lodderena tanae n. sp. verschilt van L. m i
nima door haar grotere aantal spiraalribben en een minder 
ontwikkelde labiale varix. Kenmerkend is de perifere spiraal
rib die bij L. minima ontbreekt. Lodderena omanensis n. sp. 
verschilt om dat zij boven de periferie alleen maar spiraal
ribbeltjes heeft. De sculptuur van Lodderena ornata lijkt iden
tiek aan L. tanae (in het bijzonder aan de navelzijde), maar 
eerstgenoemde soort is planispiraal en heeft na de protoconch 
een fijne axiaalsculptuur en mist de gekartelde schubsculptuur 
rond de navel. Evenals de hiervoor besproken soort is deze 
soort alleen bekend van de kust van Dhofar (Sultanaat Oman) 
en het eiland Masirah, zodat aannemelijk is dat deze soort 
endemisch is.

O ther material studied/Ander bestudeerd materiaal. - OM AN, M asirah Island; M aghilah, Sta. 91/94, 1 specimen; Ra’s Abu Rasas, 24 N ovem berl991 , Sta.91/90 
& 111 , 53 specimens, both leg. R.G. M oolenbeek & H. D ekker; Ras Abu Zabil, 6 m. 20 N ovem ber 1991, Sta, 91 /1 2 1 ,4  specim ens; South Point, 5 m, 20 November 
1991, Sta. 91/124, 4  specimens , both leg. Gary Keat (RAFO)
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PLATE 2

Figs. 1-3. Dorsal views of protoconchs: I . Lodderena ornata, diameter protoconch 0.2 mm; 2. Lodderena omanensis n. sp. diam
eter protoconch 0.2 mm; 3. Lodderena tanae n. sp., diameter protoconch 0.3 mm.
Photographs made b y  the author with a jf.o l ™  Scanning Electron Microscope .
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SUMMARY

A brief biography of G.E. Rumphius is given. His collecting 
activities and the fate of his collection are discussed. A short 
history of the making of the “Amboinsche Rariteitkamer” is 
also included. Moreover, the discovery of a second coloured 
copy of this book is mentioned.

A MAN OF CHARACTER

The year is 1653. Aboard the Dutch East India Company ves
sel “M uyden” an inquisitive young man stands against the 
rail. The tropical heat is intense and there is but little wind. 
All around him the members of the crew are sweating and 
swearing as they prepare to anchor. They are excited to be 
able to leave the ship after a long journey at sea. The young 
man cannot keep his eyes from the edge of the blue sea and 
the exuberant green vegetation along the coast of the island of 
Java. He is also excited, but his excitement is of another kind. 
The sailors’ main objective may be the palm wine, his thirst is 
for knowledge. Rumours say that the natural world of the East 
Indies is tremendously rich in all aspects but still virtually 
unknown. Slowly the ship reaches Batavia. As he disembarks, 
little does he know that his first steps on East Indian soil will 
prove permanent, and that he will never return to his native 
country again.
That young man, at that time 25 years old, is Georg Eberhard 
Rumpf, who later latinized his name to Georgius Everhardus 
Rumphius. He was probably born in the neighbourhood of the 
German city of Hanau in the year 1628. In 1652 he took a 
decision that would dramatically determine the course o f his 
life; he en listed  as m idshipm an in the D utch E ast Ind ia  
Company. He embarked on a ship to Batavia (now Jakarta) 
and from there he was sent to Ambon. Here he remained in 
military service as “vaandrig” (reserve lieutenant) and “fab- 
ryck” (engineer) and was involved in planning and construct
ing fortifications in the Moluccas. As military service did not 
satisfy him, and as his superiors were aw are o f his many 
capacities, he was soon transferred into civil service and was 
appointed “onderkoopman” (second merchant) at Larike (SW 
Ambon) in 1657. It must have been shortly afterwards that his 
first marriage took place. In 1662 Rumphius was promoted 
and became “koopman” (first merchant).

SAMENVATTING

Een beknopte biografie van G.E. Rumphius wordt gegeven. 
Zijn verzamelactiviteiten en het lot van zijn collectie worden 
besproken. Een korte geschiedenis van het tot stand komen 
van de “Amboinsche Rariteitkamer” is hierbij inbegrepen. Te
vens wordt m elding gem aakt van de ontdekking van een 
tweede handgekleurd exemplaar van dit boek.

EEN MAN MET KARAKTER

W e leven in 1653. Aan boord van de “Muyden” van de Oost- 
Indische Compagnie (VOC) leunt een leergierige jongeman 
tegen de reling. De tropische hitte is intens en er is slechts 
weinig wind. Om hem heen vloeken zwetende leden van de 
bemanning bij het klaar maken van het anker. Zij zijn opgeto
gen dat ze na een lange zeereis het schip kunnen verlaten. De 
jongeman kan zijn ogen niet afhouden van de blauwe zee en 
de uitbundige plantengroei van het eiland Java. Hij is ook op
gewonden, maar dit heeft een andere reden. De zeelieden mo
gen hun belangstelling vooral richten op de palm wijn, hij 
dorst naar kennis. Het gerucht gaat dat de natuur in Oost-Indië 
in alle opzichten overweldigend rijk is, maar nog praktisch 
onbekend. Langzaam nadert het schip Batavia. W anneer hij 
van boord gaat, w eet hij niet dat zijn  eerste  stappen op 
Indische bodem definitief zullen blijken te zijn en dat hij nim
mer meer naar zijn vaderland zal terugkeren.
Deze jongeman, toen 25 jaar oud, is Georg Eberhard Rumpf. 
die later zijn naam verlatiniseerde tot Georgius Everhardus 
Rumphius. Hij is waarschijnlijk geboren in de buurt van de 
Duitse stad Hanau in 1628. In 1652 nam hij een beslissing die 
de verdere loop van zijn leven ingrijpend zou beïnvloeden; hij 
monsterde als adelborst bij de VOC. Hij ging aan boord van 
een schip met bestemming Batavia (tegenwoordig Jakarta) en 
werd vandaar naar Ambon gezonden. Daar verrichtte hij mili
taire dienst als vaandrig en “fabryck” (technicus) en was als 
zodanig betrokken bij het ontwerpen en bouwen van fortifi
caties op de Molukken. Aangezien de m ilitaire dienst hem 
geen voldoening gaf en zijn meerderen doordrongen waren 
van zijn vele kwaliteiten, werd hij spoedig overgeplaatst naar 
de burgerlijke dienst en in 1657 aangesteld als “onderkoop
man” te Larike (ZW-Ambon). Het moet kort daarna geweest 
zijn dat hij de eerste maal in het huwelijk trad. In 1662 werd 
Rumphius bevorderd tot “koopman”.
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By then Rumphius was already studying the Ambonese flora 
and fauna. On 20 August 1663 he sent a letter to the “Heeren 
XVII", the directors of the Dutch East India Company (VOC), 
in which he wrote that he had started

“a work, in which in Latin will be described all such 
plants, herbs, animals etc. as I have seen, and may yet 
see, during my residence in the Indies”.

Many years followed in which Rumphius passionately dedi
cated him self to the study of the plants and animals occurring 
on Ambon and the adjacent Islands. He made drawings from 
life and carefully noted all o f his observations. Like many sci
entists in his day he was universal in his interests. He knew 
several languages and wrote one of the first Malay dictiona
ries. Furthermore he wrote on the geology, the history and the 
geography of Ambon.

In 1670, luck and happiness seemed to have deserted him, and 
the man who achieved satisfaction from life by observing na
ture, became blind. This not only meant that he could no long
er observe nature, but also that he could not write his obser
vations down or make any drawings of the specimens he col
lected. A lesser man would probably not recover from such a 
disaster, but not Rumphius who, despite this enormous handi
cap, continued his work with iron will.

On 17 February 1674 he was struck by another tragedy. That 
day R um phius's wife and two of their children went to a 
Chinese friend to watch the Chinese New Year celebrations. 
Suddenly a violent earthquake devastated the larger part of 
the town. Rumphius (1750: 195) reports:

“During this sad casualty more than 2300 souls lost 
their lives, by flooding water, and around the castle by 
collapsing houses, on which occasion the author also 
lost his wife, two children and a maid, all from his 
house”.

The clerk keeping the daily record in Victoria Castle reported 
on the earthquake and added the following comment:

“Pitiful it was indeed to see this man sitting by his 
dead, and to hear his lamentations compassing both 
this new casualty and his own blindness”.

Nevertheless Rumphius continued his work in which he found 
consolation. But in January 1687 a great fire burned most of 
Ambon town. Rumphius's house was destroyed, together with 
his library, collection, many manuscripts and all illustrations, 
including all those made by himself. Fortunately the manu
script o f his main work, the “Amboinsche K ruid-boek or 
Herbarium Amboinense” was saved. Now new illustrations 
had to be made, and Rumphius in this received help from the 
VOC who put assistants at his disposal who acted as his eyes 
and hands.

In 1692 his first six parts of the “Herbarium” were sent to 
Holland on the ship “Waterland” . Apparently there came no 
end to Rumphius's misfortunes as the ship was sunk by the 
French, and with the ship the manuscript went down. How
ever, as Henschell wrote in 1833 in one of the the first bio
graphies on Rumphius:

In die tijd was Rum phius al een studie begonnen van de 
Ambonese flora en fauna. Op 20 augustus 1663 zond hij een 
brief naar de “Heeren XVII”, de directie van de VOC. Daarin 
schreef hij een begin te hebben gemaakt met

“een werck daer innen int Latyn beschreven werden, 
sodanige planten, gewassen, gedierten etc. als my in 
de tyt van myne in Indien te sien, voorgecomen syn, 
ende noch sullen voorcomen”.

V ele jaren  volgden waarin Rum phius zich hartstochtelijk  
wijdde aan de studie van de planten en dieren van Ambon en 
de naburige eilanden. Hij maakte tekeningen van levende 
planten en dieren en hield nauwkeurig aantekening van al zijn 
waarnemingen. Zoals vele wetenschappers in die tijd had hij 
een algemene belangstelling. Hij kende verschillende talen en 
schreef een van de eerste M aleise woordenboeken. Verder 
schreef hij over de geologie, de geschiedenis en de geografie 
van Ambon.
In 1670 scheen het geluk Rumphius te hebben verlaten. De 
man die zoveel voldoening vond in het bestuderen van de na
tuur, werd blind. Dit betekende dat hij niet langer in staat was 
de natuur te observeren, zijn waarnemingen neer te schrijven 
of tekeningen te maken van de door hem verzamelde voor
werpen. Een m inder krachtige persoonlijkheid  zou w aar
schijnlijk over een dergelijke ramp niet zijn heengekomen, zo 
niet Rumphius, die ondanks zijn enorme handicap met ijzeren 
wil zijn arbeid voortzette.
Op 17 februari 1674 werd hij getroffen door een nieuw e 
ramp. Die dag waren zijn vrouw en twee van hun kinderen op 
bezoek bij een Chinese vriend voor de viering van het Chi
nese nieuwjaar. Plotseling vernietigde een hevige aardbeving 
het grootste deel van de stad. Rumphius (1750: 195) verhaalt 
daarover:

“In dit droevig ongeval zyn over de 2300 zielen om
gekomen, zoo door het overstroomt water, als aan’t 
K asteel do o r’t om vallen  van huizen, w aarbij den 
A uteur ook verloren heeft zyne H uisvrouw , tw ee 
Kinderen, en een Meid, alle uit zyn huis.”

De beambte die de dagelijkse berichtgeving vanuit Kasteel 
Victoria verzorgde, gaf over de aardbeving het volgende com
mentaar:

“Erbermelyck was het dien man by deze zyne lycken 
te zien zitten, alsmede aen te hooren zyne weeklacht, 
beyde op dit toeval ende zyne blinheyd gepast” .

Toch ging Rumphius door met zijn werk, waarin hij troost 
vond. M aar in 1687 w erd het g roo tste  deel van de stad 
Ambon door brand verwoest en daarmee ook zijn bibliotheek, 
zijn collectie, vele manuscripten en alle illustraties met inbe
grip van die welke hij zelf had gemaakt. Gelukkig is het man
uscript van zijn voornaamste werk, het “Amboinsche Kruid
boek” of “Herbarium Amboinense” gespaard. Nieuwe afbeel
dingen m oesten worden gem aakt en daarbij is Rum phius 
geholpen door de VOC die assistenten ter beschikking heeft 
gesteld om als zijn ogen en handen te dienen.
In 1692 werden de eerste zes delen van het “Herbarium” met 
de “W aterland” naar Holland gestuurd. Er kwam echter geen 
einde aan de rampspoed voor Rumphius. Het schip werd door 
de Fransen tot zinken gebracht en daarmee ging ook het ma
nuscript verloren. Maar, zoals Henschell in 1833 in een van
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Fig. 1. Georgius Everhardus Rumphius, the blind seer of Ambon 
(1628-1702).
Georgius Everhardus Rumphius, de blinde ziener van Ambon (1628- 
1702).

“ ... neither the sun which blinded the writer with his 
rays, nor the fire that consumed his writings, nor the 
water that buried the manuscript beneath its waves, 
could deprive the w orld o f this precious piece of 
work”.

Indeed the Governor-General in Batavia, Camphuys, being a 
lover o f natural history, had the m anuscript copied before 
sending it to Holland. So again a copy was made and this was 
sent, together with some additional parts to Holland where it 
arrived safely this time.

On the 15th of June 1702 Rumphius died in Ambon. He did 
not live to experience his works in published form, because 
the “A m boinsche R arite itkam er” was not published until 
1705, and his monum ental “Herbarium A m boinense” was 
published between 1741 and 1750. His work and the little we 
know about his life, stamp him as a man of character and a 
great scientist, who is now often refered to as “the blind seer 
of Ambon”.

de eerste biografieën over Rumphius schreef:
“ ...noch  de zon die de sch rijv e r m et zijn  stra len  
verblindde, noch het vuur dat zijn werk verteerde, 
noch het water dat zijn manuscript verzwolg, konden 
de wereld dit kostbare werkstuk ontnemen”.

En inderdaad, de Gouverneur-Generaal Camphuys, zelf een 
natuurliefhebber, had van het manuscript een afschrift ge
maakt alvorens het naar Holland te zenden. Er werd opnieuw 
een afschrift gemaakt en dit werd tezamen met enige aan
vullingen naar Holland gestuurd. En dit keer kwam het veilig 
aan.
Op 15 juni 1702 is Rumphius op Ambon gestorven. Hij heeft 
het verschijnen van zijn werken niet mogen meemaken, aan
gezien de "Amboinsche Rariteitkamer” in 1705 is uitgegeven 
en zijn levenswerk “Herbarium Amboinense" tussen 1741 en 
1750. Zijn werk en het weinige dat wij over zijn leven weten 
kenmerken hem als een karaktervol man en een groot we
tenschapper, die nu dikwijls "de blinde ziener van Ambon” 
wordt genoemd.

DE VERZAMELAAR RUMPHIUS

Rumphius was een enthousiast verzamelaar van schelpen en 
andere curiosa. Met verzamelen begon hij zodra hij in Oost- 
Indië was aangekomen. Zijn hele leven door kreeg hij veel 
m ateriaal van vrienden en inboorlingen die op de hoogte 
waren van zijn belangstelling. Maar voor hij blind werd ver
zamelde Rumphius ook zelf veel, hetgeen uit een passage in 
de Rariteitkamer kan worden afgeleid (Rumphius, 1705: 35). 
Hier beschrijft hij hoe hij ‘s nachts verzamelde, bij maanlicht 
wadend door het water en de rotsen aftastend naar nieuwe 
soorten, totdat hij plotseling werd gestoken door de lange ste
kels van de zee-egel Diadema setasum  (Leske). Rumphius 
deelt ons mede dat in Leitimor (zuidelijke schiereiland van 
Ambon) de plaatselijke naam van deze zee-egel Maccariwan 
is, hetgeen “iets ‘t welck een gelach verwekt” betekent. Hij 
merkt daarbij op "dog meer by de omstanders, dan by den 
lyder” !
In de Rariteitkamer geeft Rumphius zelfs aan hoe men schel
pen moet verzamelen en schoonmaken. Hij geeft maar liefst 
33 suggesties en adviezen. Enkele zijn opmerkelijk: zo waar
schuwt hij voor de gevaren van zee-egels en giftige vissen, 
maar wijst ook op het gevaar van het verzamelen op zand
stranden. H ier kan een ontmoeting met “den grooten Zee- 
moordenaar” fataal zijn! De moordenaar in kwestie is Croco- 
dylus porosus, de zee- of kamkrokodil. Kennelijk kwam deze 
in de tijd van Rumphius veel voor; nu is deze soort in de Mo- 
lukken zeer zeldzaam. Nummer 19 van de lijst is een andere 
w aarschuw ing: w anneer schelpen na het schoonm aken ‘s 
nachts liggen te drogen, pas dan op voor de “Cumans” die in 
het donker je  schelpen stelen en er oude en kapotte exem 
plaren voor in de plaats leggen. Deze Cumans zijn heremiet- 
kreeften waarvan sommige Molukse soorten ook op het land 
nogal actief zijn.

In een brief aan de gouverneur-generaal Camphuys van 2 
maart 1695 gaf hij blijk van zijn belangstelling voor week
dieren en van zijn gevoel voor humor. Hij schreef:
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RUMPHIUS THE COLLECTOR

Rumphius was an eager collector o f shells and other “curiosi
ties” and started his collection as soon as he arrived in the 
East Indies (which equates more or less with present-day 
Indonesia). Throughout his life he received much material 
from friends and natives who knew of his interest. But before 
he went blind Rumphius collected much material himself as 
can be deduced from a passage in the Rariteitkamer (Rum
phius, 1705: 35). Here he describes how he was collecting at 
night, wading through the water by moonlight, and feeling the 
rocks for new specimens, when suddenly he was stung by the 
long needle-like spines of the sea urchin Diadema setosum  
(Leske). Rumpius informs us that in Leitimor (southern pen
insula of Ambon) the vernacular name of this sea urchin is 
Maccariwan, which means “something that causes laughter”. 
Rumphius wittingly remarks “but more by the bystanders than 
by the sufferer!”

In the Rariteitkamer he even gives instructions how to collect 
and clean shells. Here he gives no less than 33 suggestions or 
advices. A few are rem arkable; for instance he warns us 
against the dangers of sea urchins and poisonous fishes, but 
also on the danger o f collecting on sandy beaches. Here an 
encounter with the “large sea murderer” could be fatal! The 
m urderer in question is Crocodylus porosus, the Estuarine 
Crocodile. Apparently it was relatively common in Rumphi- 
us’s time, but has now become very rare in the Moluccas. 
Number 19 on his list is another warning. When shells are 
dried at night after cleaning, beware for the “Cumans” who 
come at night to steal your shells and leave old and broken 
ones in their place. The Cumans he refered to are hermitcrabs 
of which some Moluccan species are also quite active on land.

In a letter to the Governor-General Camphuys, dated 2 March 
1695, Rumphius combines his interest for molluscs with his 
sense of humour as he writes,

“...I have recently heard that your excellency’s ser
vants have found so many sea curiosities of conchs 
and shells, that they might defy those from Ambon 
and the Moluccas, which agrees with my guess and 
assures me that it must be partly true, as I already 
received more than 40 species from several friends, 
which were collected on the beaches and islands of 
Batavia. But whether they could defy the Ambonese 
in preciosity and beauty of kind, that affects the hon
our o f the Amboinsche monarchy on sea curiosities 
which we have held for so many years. Therefore I 
have decided, subject to your excellency’s consent, to 
put it to a test, and to that end I have commanded a 
hundred species from  the A m bonese cham pions, 
wrapped together in this box sent herewith, to challen
ge those from Batavia, hoping to hear in due time the 
succesful outcome of the battle. Should they loose the 
game, they need not to return, but may remain in 
captivity”.

There was and still is much speculation on what happened to

“Ick heb mede nieuw toegehoort dat UEdelheyt door 
syne dienaers op de eilanden Edam en Alckmaer soo 
veel Zee rariteiten van hoorntjes en schulpen heeft 
opgesogt, datse de Ambonse en Molucse soude kön
nen tarten, ‘t welck met myn oude gissinge accordeert 
en my verseekert, dat het ten deele waer zy, vermits ik 
al ruym 40 soorten van verscheyden vrinden bekomen 
heb, op de B atavische stranden en eilanden byeen 
gesogt. Dog ofse in frajigheyt en m ooyigheyt van 
soorten de Ambonse souden können tarten, dat raekt 
de eer der Ambonsche monarghie die wy soo lange 
jaren over de Zee rariteyten gevoerd hebben. Ick heb 
dierhalven goedgevonden onder UEdelheyts w elne
men een proeff hiervan te doen, en tot dien eynde 
omtrent hondert soorten uyt de Ambonse voorvegters 
gecommandeert, t ’zamen gepackt in dit neffens ko
mende Tomtommetje, om de Batavisse uyt te dagen, 
hopende van die Batallie t’ zyner tyd een goed succes 
te hooren, verliesense het spel, soo behoeven ze niet 
weder te komen, maer mogen in gevanckenis blyven.”

Er is en wordt nog steeds veel gespeculeerd over het lot van 
de collectie van Rumphius. Daarover doen vele w ilde ver
halen de ronde. De collectie zou zijn verworven door Schijn
voet en later aan de stad Amsterdam zijn geschonken; andere 
bronnen zeggen dat Von Gärtner in Wenen haar heeft verwor
ven. Er gaat zelfs het verhaal dat de verzameling in het muse
um te Leiden was en door de troepen van Napoleon is gesto
len. Al deze verhalen berusten evenwel op geruchten en van 
horen zeggen, maar stoelen niet op feiten.

Wat wel bekend is over het lot van zijn collectie is dat Rum
phius materiaal heeft geschonken en verkocht aan verzame
laars in Europa, hoofdzakelijk in Nederland en Duitsland. Een 
belangrijk deel van de verzameling is in 1682 verkocht aan 
Cosimo III de Medici, Groothertog van Toscane, Het is een 
geluk dat Rumphius deze collectie in 1682 heeft verkocht, 
omdat het materiaal anders bij de brand van 1687 verloren 
zou zijn gegaan. De Cosimo-verzameling is later overgegaan 
naar het Museum of Physics and Natural History of Florence. 
Hoewel Martelli (1903) een lijst heeft gepubliceerd van alle 
schelpen die Rumphius aan Cosimo heeft verkocht, is er daar
van tot nu toe niet één boven water gekomen. Waarschijnlijk 
liggen momenteel verschillende door Rumphius verzamelde 
schelpen zonder etiketten en daarom onopgemerkt in het mu
seum te Florence. V ergelijking met de afbeeldingen in de 
Rariteitkamer is niet mogelijk, omdat de meeste afbeeldingen 
vermoedelijk pas na 1690 en dus na de verkoop van de collec
tie zijn gemaakt! Er wordt ook beweerd dat er zich dubbelen 
van Cosim o’s Rumphius-collectie bevinden in de verzameling 
van Niccolo Gualteri (1688-1744), welke verzameling nu in 
het Pisa Museum wordt bewaard. Een recente bestudering van 
zijn collectie (Coomans, 1992: 195, 304) heeft echter geen 
enkele van Rumphius’ schelpen te voorschijn gebracht.

Uit zijn correspondentie blijkt dat Rumphius ook nadat zijn 
collectie door brand verloren was gegaan doorging met het 
verzamelen van schelpen, maar veel daarvan was bestemd om
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R um phius's collection . M any w ild stories concerning its 
whereabouts are in existence: it was acquired by Schijnvoet 
and later given to the city of Amsterdam, other sources say 
Von Gärtner in Vienna got it. There is even a story that it was 
in the collection of the Leiden Museum and that it was stolen 
by the French troops of Napoleon. All of these stories were 
apparently based on rumours and hearsay but were not based 
on facts.
What is known about the fate of his collection is that he do
nated and sold material to collectors in Europe, mainly in the 
Netherlands and Germany. An important part of his collection 
was sold in 1682 to Cosimo III de Medici, Grand-Duke o f 
Tuscany. It is a good thing Rumphius sold this collection in 
1682, otherwise this material would have been burnt in the 
1687 fire. The Cosimo collection was later transfered to the 
Museum o f Physics and Natural H istory of Florence. A lt
hough Martelli (1903) published a list of all shells Rumphius 
sold to Cosimo, not a single one has been traced up to now. 
At present probably several of the shells collected by Rum
phius lay unlabelled and therefore undetected in the Florence 
Museum. Comparison with the figures in the Rariteitkamer 
cannot be made as most of the figures were probably drawn in 
the 1690s, well after the collection was sold! It is also said 
that there m ust be dup lica tes from  C osim o’s R um phius 
collection in the collection of Niccolo Gualteri (1688-1744), 
now preserved in the Pisa Museum. However, a recent study 
of the Gualteri collection (Coomans, 1992: 195, 304) did not 
reveal any of Rumphius' shells.

From his correspondence it is clear that Rumphius kept on 
collecting shells after his collection was destroyed by the 
1687 fire, but much of it was meant as gifts to his friends and 
many contacts in Europe. What was left of his collection after 
his death must have been inherited by his son Paulus Au
gustus Rumphius, who according to Valentijn (1726: 560) 
also possessed a cabinet o f curiosities. It is unknown what 
happened to his cabinet after his death in 1706. We know that 
his widow married a stepson of François V alentijn (1756- 
1727). The collection may have come into the hands of Va
lentijn. He could very well have had the opportunity as he 
was in Ambon between 1707 and 1712. But Valentijn would 
certainly have mentioned the acquisition of such a famous 
collection; as he did not, one must assume he did not obtain 
the Rumphius collection. The fate o f this collection remains 
as yet a mystery!

THE AMBOINSCHE RARITEITKAMER

Having finished the “Herbarium A m boinense”, Rum phius 
spent more time working on a manuscript on the marine fauna 
and geology o f Ambon, the “A m boinsche R ariteitkam er” 
(Ambonese Curiosity Chamber). In this work, which consists 
of three parts, the first deals with crustaceans, echinoderms 
and other, mainly marine, invertebrates. The second is entire
ly devoted to Rumphius's favourite pastime: molluscs, and the 
last part is on geology and mineralogy.

The “Amboinsche Rariteitkamer” is the first book that gives

te worden geschonken aan vrienden en zijn vele Europese 
contacten. Wat na zijn dood van de collectie is overgebleven 
is w aarschijn lijk  geërfd door zijn zoon Paulus A ugustus 
Rumphius die volgens Valentijn (1726: 560) ook een raritei
tenkabinet bezat. Het is onbekend wat er na diens dood in 
1706 m et het kabinet is gebeurd. W el w eten we dat zijn 
weduwe is getrouwd met een stiefzoon van François Valentijn 
(1756-1727). Het kan dus zijn dat deze Valentijn de collectie 
in handen heeft gekregen. Hij had daarvoor alle gelegenheid, 
omdat hij tussen 1707 en 1712 op Ambon is geweest. Maar 
V alentijn zou zeker van het verkrijgen van een dergelijke 
beroemde verzameling melding hebben gemaakt; uit het feit 
dat hij dat niet heeft gedaan kan worden afgeleid dat hij de 
verzameling van Rumphius niet heeft verworven. Het lot van 
deze verzameling blijft een mysterie!

DE AMBOINSCHE RARITEITKAMER

Na het voltooien van het “H erbarium  A m boinense” heeft 
R um phius m eer tijd besteed aan een m anuscrip t over de 
mariene fauna en de geologie van Ambon, de “Amboinsche

Fig.2. Coloured title page of the “A mboinsche Rariteitka
mer”, printed at Amsterdam by François Halma, 1705. 
Handgekleurd titelblad van de “Amboinsche Rariteitkamer”, 
gedrukt te Amsterdam door François Halma, 1705.
Photograph NNM, Leiden.
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an inventory o f a tropical marine fauna from a specific area, 
and should in our view be regarded as the starting point of 
“modern” marine biology. In it he described hundreds of in
vertebrate species and many of these are depicted on the 60 
plates contained in the book. It is full of new information, not 
only are new species, unknown in Europe at that time, record
ed, but he gives a wealth of first hand information on the bio
logy and ecology of several species. He also gave habitat and 
exact locality data o f many animals he described. Further
more, he recorded the practical use and the vernacular names 
of various marine animals by the inhabitants of the Moluccas. 
It is a magnificent piece o f work, and must rank among the 
best scientific achievements, especially when one imagines 
the very difficult circum stances in which he had to work. 
There were practically no roads in that day and even on a very 
small island like Ambon transportation was difficult. He had 
only a small library at his disposal, and the books available at 
that time were quite useless as they contained no or very little 
information on the fauna of the Moluccas. Furthermore, com
munication with scientists in Europe was slow. A letter took 
months before it reached its destiny. But of course his greatest 
handicap was his loss o f eyesight. One can only wonder how 
his work would have been if he had not become blind!

Rumphius finished his manuscript in Septem ber 1699 and 
sent it to Henricus d’Acquêt (1632-1706). D ’Acquet was the 
municipal physician and burgomaster of Delft and ow'ner of a 
famous collection o f botanical and zoological specimens. 
D’Acquet gave the manuscript to the publisher and bookseller 
François H alm a in 1701. H alm a subsequently  gave it to 
Simon Schijnvoet (1652-1727) who acted as editor. Where 
necessary, Schijnvoet obtained anim als or drawings from 
other collectors to insert some missing pictures. He is accused 
of mutilating Rumphius’s work by adding his own informati
on on animals from outside the Moluccas - a false accusation 
as Schijnvoet acted very carefully. He put all his own obser
vations in different lettertype so that they could be easily dis
tinguished from Rumphius's original writings. Except for the 
notes added by Schijnvoet. two other contributions were 
inserted by Schijnvoet in the Rariteitkamer. The first (Rum
phius, 1705: 167-193) is a systematic list of shells made by 
Johannus Philippus Sipman (1666-1725), a physician and 
personal assistant of Rumphius. This list with notes does not

Rariteitkamer”. In dit werk, dat uit drie delen bestaat, behan
delt het eerste deel geleedpotigen, stekelhuidigen en andere, 
hoofdzakelijk m ariene ongew ervelden. Het tweede deel is 
geheel gewijd aan Rumphius’ favoriete hobby, de weekdie
ren. Het laatste deel gaat over geologie en mineralogie.
De “Amboinsche Rariteitkamer” is het eerste boek dat een in
ventaris geeft van de tropische mariene fauna van een bepaald 
gebied en moet naar onze mening worden beschouwd als het 
begin van de “moderne” zeebiologie. Honderden ongewervel
de soorten worden hierin beschreven en vele daarvan zijn 
afgebeeld op de 60 platen van het boek. Het staat vol met 
nieuwe gegevens. Er worden niet alleen nieuwe, tot dat ogen
blik in Europa onbekende soorten vermeld, m aar het boek 
geeft een overvloed aan informatie uit de eerste hand over de 
biologie en de ecologie van diverse soorten. De schrijver 
geeft ook bijzonderheden over het leefgebied en de exacte 
vindplaatsen van vele door hem beschreven soorten. Verder 
beschrijft hij het practisch gebruik ervan en vermeldt de bij de 
inwoners van de Molukken in gebruik zijnde namen van ver
schillende zeedieren.
Het boek is een fantastisch werkstuk en moet worden gerang
schikt onder de beste w etenschappelijke prestaties. Zeker 
wanneer men bedenkt onder welke om standigheden Rum
phius moest werken. Er waren toen vrijwel geen wegen en 
zelfs op een klein eiland als Ambon was transport moeilijk. 
Hij beschikte slechts over een kleine bibliotheek, terwijl deze 
boeken eigenlijk weinig bruikbaar waren, omdat zij nauwe
lijks informatie gaven over de fauna van de Molukken. Bo
vendien kostte communicatie met wetenschappers in Europa 
veel tijd. Een brief deed er maanden over om zijn bestemming 
te bereiken. Maar zijn grootste handicap was natuurlijk zijn 
blindheid. Men kan zich slechts afvragen hoe zijn werk eruit 
zou hebben gezien, indien hij niet blind was geworden! 
Rumphius heeft zijn werk in september 1699 voltooid en ge
zonden naar Henricus d ’Acquet (1632-1706). d ’Acquêt was 
gem eentearts en burgem eester van Delft en bezat een be
roemde collectie planten en dieren. In 1701 gaf d ’Acquêt het 
manuscript aan de uitgever en boekhandelaar François Halma. 
Halma gaf het vervolgens aan Simon Schijnvoet (1652-1727) 
om de redactie te verzorgen. Waar nodig verkreeg Schijnvoet 
dieren en tekeningen van andere verzamelaars om de ontbre
kende afbeeldingen te kunnen toevoegen. Hij is er wel van be
schuldigd het werk van Rumphius te hebben verminkt door 
eigen inform atie over dieren van buiten  de M olukken te 
hebben opgenomen, m aar die beschuldiging is niet terecht 
omdat hij zeer zorgvuldig te werk ging. Hij heeft al zijn eigen 
w aarnem ingen in een afw ijkend le ttertype w eergegeven, 
zodat zij gemakkelijk kunnen worden onderscheiden van het
geen Rumphius geschreven heeft. Behalve de aantekeningen 
van Schijnvoet zijn er nog twee andere bijdragen door Schijn
voet in de Rariteitkamer opgenomen. De eerste (Rumphius. 
1705: 165-193) is een system atische lijs t van schelpen,

Fig. 3. "Haarige ooren” (hairy ears), under this name Rumphius has 
illustrated Distarsio anus (Linnaeus, 1758) in the "Amboinsche Rari
teitkamer’’ (plate XXVII, fig. 82).
'Haarige ooren’, onder deze naam heeft Rumphius Distarsio anus 
(Linnaeus, 1758), in de “Amboinsche Rariteitkamer” afgebeeld (plaat 
XXVII, afb. 82).
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contain much new information and is mostly a recapitulation 
of what Rumphius described in the second book. The second 
addition (Rumphius, 1705: 262-274, pis 53-54) is a chapter on 
ambergris by Nicolaas Chevalier (1661-1720).
Halma wrote his preface for the “Amboinsche Rariteitkamer “ 
in November 1704, and the book must have been in his book
shop in the first months o f 1705. This long awaited book must 
have caused a sensation among all owners o f curiosity cabi
nets. Here, at last was a book, written in Dutch, with which 
they could identify and compare their shells from the Dutch 
East Indies!
Most of the original drawings used in the Rariteitkamer are 
still preserved. The majority are in the Royal Library in the 
Hague: a few Schijnvoet borrowed from the drawing collec
tion of d 'A cquet are now in the Tropeninstituut in Amster
dam.

The first (1705) and th ird  (1741) D utch ed itions o f the 
"d’ Amboinsche Rariteitkamer” were probably printed in quite 
large quantities as the book is not rare, and is regularly of
fered for sale. Nevertheless, due to the beautiful production of 
the book and its historical and scientific value it is much 
sought after, and copies are quite expensive.

DISCOVERY OF A SECOND COLOURED COPY

opgesteld door Johannus Philippus Sipman (1666-1725), een 
arts en persoonlijke assistent van Rumphius. Deze lijst met 
aan teken ingen  bevat n ie t veel n ieuw e in fo rm atie  en is 
hoofdzakelijk een herhaling van hetgeen Rumphius in zijn 
tweede boek heeft beschreven. De tweede toevoeging (Rum
phius. 1705: 262-274, pl. 53-54) is een hoofdstuk over amber 
van Nicolaas Chevalier ( 1661 -1720).
Halma schreef zijn voorwoord voor de Amboinsche Rariteit
kamer in november 1704 en waarschijnlijk was het boek al in 
de eerste maanden van 1705 in zijn boekhandel verkrijgbaar. 
Dit lang verwachte boek moet een sensatie hebben teweegge
bracht onder alle eigenaren van rariteitenkabinetten. Eindelijk 
was er een in de Nederlandse taal verschenen boek waarmee 
zij hun uit Nederlands Oost-Indië afkomstige schelpen kon
den determineren en vergelijken.
De meeste oorspronkelijke tekeningen die in de Rariteitkamer 
zijn opgenomen, zijn bewaard gebleven. Het grootste deel 
daarvan bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek te Den 
Haag, enige tekeningen die Schijnvoet heeft geleend uit de 
collectie van d ’Acquêt bevinden zich nu in het Tropeninsti
tuut te Amsterdam.
De eerste (1705) en de derde (1741) druk van de Nederlandse 
editie van "d'Amboinsche Rariteitkamer” zijn waarschijnlijk 
in grote aantallen gedrukt, aangezien het boek niet zeldzaam 
is en geregeld te koop wordt aangeboden. D oor de fraaie 
uitvoering van het boek en zijn historische en wetenschap
pelijke waarde is er echter veel vraag naar en zijn exemplaren 
nogal kostbaar.

TWEEDE HANDGEKLEURD EXEMPLAAR ONTDEKT

R U M PH IU S, G.E. D ’Am boinsche R arite itkam er, B ehelzende eene B eschryvinge van allerhande zoo weeke als harde 
Schaalvisschen, te weeten raare krabben, kreeften, en diergelyke Zeedieren, als mede allerhande Hoorntjes en Schulpen, die 
men in d'Amboinsche Zee vindt: Daar beneven zommige Mineraalen, Gesteenten, en soorten van Aarde, die in d ’Amboinsche, en 
zommige omleggende Eilanden gevonden worden. (Ie  dr.). Amst., F. Halma, 1705. Folio. I9tli century green h a lf calf, gilt 
(restored). With portrait o f  the author in black and white and engraved title and 60 engraved plates coloured by Maria Sybilla 
Merian. (32), 340, (42) pp.

Under this title we can find an offer o f a unique copy of 
“d ’Amboinsche Rariteitkam er” in catalogue 104 of Forum 
BV Antiquarian Booksellers.
A few months ago the phone rang at the Mollusca department 
o f the National M useum o f Natural History in Leiden, the 
N etherlands. On the other end o f the line a distinguished 
voice spoke about a book of Rumphius with coloured plates. 
The gentleman on the phone said he would like to show us the 
book and ask us some questions about the annotations on the 
numerous colour plates. O bviously this telephone call be
tween professor Gittenberger, curator of the Mollusca depart
ment, and Mr. Hesselink, representative of Forum BV ended 
with an appointment.
Mr. Hesselink carried a large book, covered by a simple plas
tic bag, when he arrived at the m useum  shortly after. Of 
course. Prof. Gittenberger knew by now what should be inside 
the bag. Mr. Hesselink removed the plastic bag, opened the 
book, and said seem ingly w ithout any emotion: “W ell, all 
these notes on these plates, I wonder who could have made 
them? Could you try to find out more about it?” Prof. Gitten-

O nder deze titel wordt in catalogus 104 van Forum B.V. 
A ntiquarian Booksellers een uniek exem plaar van “d ’A m 
boinsche Rariteitkamer”.
Enkele maanden geleden ging op de afdeling Mollusca van 
het N ationaal Natuurhistorisch Museum te Leiden de tele
foon. Aan de andere kant van de lijn sprak een gedistingeerde 
stem over een boek van Rumphius met handgekleurde platen. 
Deze heer zou ons het boek graag eens laten zien en over de 
aantekeningen welke op vele van de platen waren gemaakt 
had hij enkele vragen. Het gesprek, gevoerd tussen professor 
G ittenberger, conservator van de afdeling M ollusca, en de 
heer Hesselink van Forum B.V. eindigde uiteraard met een 
afspraak.
Bij zijn bezoek droeg de heer Hesselink een groot boek bij 
zich, eenvoudig verpakt in een plastic tas. Gittenberger wist 
inmiddels wat er in deze tas moest zitten. Hesselink pakte het 
uit en schijnbaar onbewogen sloeg hij het boek open en zei: 
“Tja, die aantekeningen op deze platen, ik vraag mij af wie ze 
gemaakt zou kunnen hebben? Zou u daar iets over te weten 
kunnen komen?” Gittenberger zette, toch wel enigszins aan-
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jßhiio.

PLATE 1
Plate XXXVIII from the recently discovered coloured copy of the “Amboinsche Rariteitkamer”, depicting Cypraeidae and 
Ovuiidae.
Plaat XXXVIII van het recentelijk ontdekte handgekleurde exemplaar van de “Amboinsche Raiteitkamer”, waarop Cypraeidae 
en Ovuiidae zijn afgebeeld.
Photograph NNM, Leiden.

VITA MARINA, VOL. 44(1-2): 36



Strack, H.L. & J.Goud - Rumphius and the “Amboinsche Rariteitkamer”

berger, obviously moved by the object in front o f him, put on 
a slightly  m ore learned face than usual. The annotations 
proved to be made in an ancient German handwriting.
To share his enthusiasm and to increase the chance of a plau
sible answer, some of the colleagues were invited to join in. 
First, Mr. Smeenk, curator o f the Mammalia and specialist in 
w hales, was asked to assist because of his know ledge of 
ancient German handw riting. He puzzled for a w hile and 
managed to translate the German remarks on the front page. 
Next came Prof. Holthuis, former curator of the Crustaceans, 
who has a special interest in the history of biology and has an 
alm ost encyclopaedic know ledge of the subject. He takes 
some memorial books and Rumphius overviews from a book
case and together they start digging into the literature. It does
n 't take long before they reach consensus over the fact that 
this book was most probably part of the library of a German 
notable with a keen interest in nature. Mr. Hesselink nods 
affirm atively and draws a pamphlet from his inside pocket 
with his own description of the book.

“First edition. The best copy ever available o f this 
natural history classical work on the marine life, geo
logy and minerology of the area of the Molucca Is
lands in the Indonesian Archipelago. Georg E. Rumph 
(1628-1702), the blind ‘Plinius Indicus', had been in 
the service of the Dutch East-India Company as a 
merchant and was stationed at the island of Ambon 
where he started researching systematically flora and 
fauna of this island. He described and drew all he saw 
and sent his m anuscripts over to A m sterdam . His 
most famous work (two Dutch, two Latin and a Ger
man edition) is d ’Anrboinsche Rariteitkamer, which 
was published after his death in 1705 in Amsterdam.
This work was and is especially interesting and useful 
for the owners o f the, very popular at the time cabi
nets of natural curiosities, the predecessors of the mu- 
sea of today. Far away from every centre of intellectu
al civilisation he was not literally isolated. He corre
sponded with many scholars in the Indies and Europe 
like Rhijne, Camphuys, Cleyer, Mentzel, Valentini. 
etc. In 1681 he became a member of the Academia 
Naturae Curiosorum with the honorable name of Pli
nius Indicus.

Up to now there was only one coloured copy known 
of d’Amboinsche Rariteitkamer, the one in the library 
of Artis, Amsterdam. This copy has been coloured by 
Maria Sybilla Merian, as is written on the half title by 
the form er owner A. Vosmaer (1720-1799), the di
rector of the princely zoological gardens at het Kleine 
Loo near the Hague. At an auction in 1799 the Vos
m aer copy fe tched  ƒ 240 ,- w hich w as a serious 
am ount o f money for a book at that tim e. Careful 
comparison of the colouring of our copy with that of 
the Vosmaer-Artis copy, one must conclude that both 
copies are coloured by the same hand. Another, up to 
now unrecorded, observation we made is the follow
ing: in the Vosmaer-Artis copy three engraved plates

kunnen komen?” Gittenberger zette, toch wel enigszins aan
geslagen, een net iets geleerder gezicht op dan gebruikelijk. 
De aantekeningen bleken in een oud Duits handschrift te zijn 
gemaakt.
Om het enthousiasme te delen en de kans op een antwoord op 
deze vraag te vergroten, werden er enkele collega’s bij be
trokken. Allereerst de heer Smeenk, conservator Mammalia, 
en specialist op het gebied van walvissen, vanwege zijn ken
nis van oude Duitse handschriften. Hij puzzelde er wat op los 
en stelde ons zijn vertaling van de aantekeningen op het voor
blad ter beschikking. Vervolgens werd professor Holthuis ge
consulteerd, voormalig conservator van de afdeling Crustacea 
en bijzonder geïnteresseerd in de historische aspecten van de 
bilogie met een haast encyclopedische kennis hiervan. In het 
voorbijgaan haalt hij enkele gedenkboeken en Rum phius- 
overzichten uit een kast: gezamenlijk wordt er wat gebladerd 
en al snel komt men tot de conclusie dat het boek in het bezit 
moet zijn geweest van een Duitse notabele met belangstelling 
voor de natuur. De heer Hesselink knikt bevestigend en trekt 
vervolgens een pamflet uit zijn binnenzak met zijn in het 
Engels gestelde beschrijving van het boek.

“Eerste druk. Het beste exemplaar van dit klassieke na
tuurhistorisch boek over het zeeleven, de geologie en de 
mineralogie van het gebied rond de Molukken in de In
donesische Archipel, dat ooit verkrijgbaar was. Georg E. 
Rumph (1628-1702), de blinde ‘Plinius Indicus', was in 
dienst van de VOC als koopman en gestationeerd op het 
eiland Ambon, waar hij begon met een sytematisch on
derzoek van de flora en fauna van dit eiland. Hij be
schreef en tekende alles wat hij zag en zond zijn manu
script naar Amsterdam. Zijn beroemdste werk (twee Ne
derlandse, twee Latijnse en een Duitse editie) is d ’Am- 
boinsche Rariteitkamer dat na zijn dood in 1705 is uit
gegeven in Amsterdam. Dit werk was en is bijzonder 
belangrijk en nuttig voor de eigenaren van de in die tijd 
zeer populaire rariteitenkabinetten, de voorlopers van de 
m usea van vandaag. V er weg van ieder centrum  van 
geestelijke beschaving, was hij niet werkelijk geïsoleerd.
Hij correspondeerde met vele geleerden in Indië en Eu
ropa, zoals Rhijne, Camphuys, Cleyer, Mentzel, Valan- 
tini e.a. In 1681 werd hij lid van de Academia Naturae 
Curiosorum met de eervolle naam van Plinius Indicus.

Tot nu toe was er slechts één ingekleurd exemplaar van 
d ’Amboinsche Rariteitkamer bekend, het exemplaar in 
de bibliotheek van Artis in Amsterdam. Dit exemplaar is 
gekleurd door Maria Sybilla Merian, zoals is aangete
kend op de Franse titel door de vroegere eigenaar A. 
Vosmaer (1720-1799), directeur van de prinselijke zoölo
gische tuinen aan het Kleine Loo bij Den Haag. Op een 
veiling in 1799 bracht het exemplaar van Vosmaer ƒ240,- 
op, hetgeen in die tijd voor een boek een aanzienlijk be
drag was. Nauwkeurige vergelijking van de kleuring van 
ons exemplaar met die van het Vosmaer-Artis-exemplaar 
leidt tot de conclusie dat beide door dezelfde hand zijn 
ingekleurd. We deden nog een andere, tot nu toe niet 
eerder vermelde, waarneming en wel de volgende: In het
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are printed in colour. In our copy four engraved plates 
are printed in colour. In both copies the colour printed 
plates are finished by hand. The comparison o f the 
colouring and the fact that in only these two copies 
some plates printed in colours are known to exist 
leads only to the conclusion: our copy was coloured at 
the same time and by the same artist as the Vosmaer- 
Artis copy, that striking m ysterious, great woman- 
artist o f nature: Maria Sybilla Merian (1647-1717).
She was highly interested in flowers, insects and other 
aspects of nature, specially those which came from 
exotic areas such as Surinam.

In our copy the half-title and some plates bear manu
script annotations in German. We are still investigat
ing the name o f the author of these scholarly annota
tions. T he G erm an trav e lle r and burgom aster o f 
Frankfurt Z.C. Von Uffenbach (1683-1735) visited 
Maria Sybilla Merian in Amsterdam on February 23,
171 1. He recorded this visit enthusiastically in his 
diary, which was published in 1753-54. He also men
tions the coloured copy o f d ’Amboinsche R ariteit
kamer.”

Maria Sybilla Merian is ostensibly the most important en
graver of flowers, fruits and animals in the baroque era. She 
was born and raised in Frankfurt am Main in Germany and 
married the German painter Johann Andreas Graff. As well as 
engraving she also painted. After hcr éducation with Jacob 
Marrellus and Abraham Mignon, both painters of (lower still 
lifes, she lived with her husband in Neurenberg and Amster
dam. A famous book which she illustrated is "Metamorphosis 
Insectorum Surinamensium”, published in Amsterdam in the 
year 1705.

The annotations on the plates are references to the work of 
Schroter according to the remarks on the title page. Johann 
Samuel Schroter (1735-1808) published his work “Einleitung 
in die Conchylien-Kenntnis, nach Linné” in three parts in 
1783-86. Therefore the handwriting cannot be U ffenbach’s 
but is from a much later period, at least after 1786. The pre
sum ption that the handw riting could be that o f Friedrich 
Wilhelm Martini (1729-1778) is also thereby disproved.

A noteworthy fact is that the work of Rumphius, together with 
that of Buonanni and Lister, has been the basis for the famous 
“Systema Naturae” of Linnaeus. Numerous descriptions of 
Linnaeus are nothing more but a name and reference to one of 
the plates and figures of Rumphius. Isn’t it peculiar that now
adays we can still read the old Dutch text of Rumphius to dis
cover that many scientific names of Linnaeus have a simple 
Dutch predecessor. Clearly Rumphius had a lot of imagina
tion to find a suitable name for every species such as ‘haarige 
ooren’ (hairy ears) for Distorsio anus (L., 1758) (fig. 3). 
Because of Linnaeus’s significant breakthrough in systemat- 
ics, it was inevitable that the imaginative but often well-cho- 
sen names of his predecessors have been translated  into 
binominal names.

Vosmaer-Artis-exemplaar zijn drie gegraveerde platen in 
kleur gedrukt. In ons exem plaar vier. In beide exem 
plaren zijn de kleurplaten met de hand afgewerkt. Ver
gelijking van de inkleuring en het feit dat voor zover 
bekend alleen in deze exemplaren enkele platen in kleur 
zijn gedrukt, leidt slechts tot één conclusie: ons exem
plaar is tegelijkertijd en door dezelfde kunstenares inge
kleurd als het Vosmaer-Artis-exemplaar, te weten door 
die buitengewoon geheimzinnige, grote natuurschilderes: 
Maria Sybilla Merian (1647-1717). Zij was zeer geïnter
esseerd in bloemen, insecten en andere objecten van de 
natuur, in het bijzonder die welke afkomstig waren uit 
exotische streken zoals Suriname.

In ons exemplaar hebben de Franse titel en een aantal 
platen aantekeningen in het Duits. Wij stellen nog een 
onderzoek in naar de naam van de auteur van deze we
tenschappelijke aantekeningen. De Duitse reiziger en 
burgemeester van Frankfurt, Z.C. von Uffenbach (1683- 
1735), heeft op 23 februari 1711 een bezoek gebracht aan 
Maria Sybilla Merian in Amsterdam. Hij vertelt hierover 
enthousiast in zijn dagboek, dat in 1753-54 is uitgegeven, 
en noem t daarb ij ook het gek leu rde  exem plaar van 
d ’Amboinsche Rariteitkamer.”

Maria Sybilla Merian heel de belangrijkste Duitse graveerster 
van bloem en, vruchten en dieren te zijn in de tijd van de 
barok. Zij is geboren in Frankfurt am Main en trouwde met de 
Duitse schilder Johann Andreas Graff. Naast gravures maakte 
zij ook schilderijen. Na haar opleiding bij de schilders van 
bloemsli 11 evens Jacob Marrellus en Abraham Mignon woonde 
ze met haar man in Neurenberg en Amsterdam. Een beroemd 
boek dat zij heeft geïllustreerd is “Metamorphosis Insectorum 
Surinamensium”, uitgegeven in Amsterdam in 1705.

De aantekeningen welke op de platen zijn bijgeschreven zijn 
volgens de opmerking op de titelpagina verwijzingen naar 
Schröters werk. Johann Samuel Schröter (1735-1808) publi
ceerde in 1783-86 zijn driedelig werk: “E inleitung in die 
Conchylien-Kenntniss, nach Linné”. Het handschrift kan dus 
in ieder geval niet van Von Uffenbach zijn, maar is van veel 
latere datum, in ieder geval van na ca. 1786. Ook het vermoe
den dat het het handschrift van Friedrich W ilhelm Martini 
(1729-1778) zou kunnen zijn, is daarmee ontzenuwd.

Opmerkelijk is dat het werk van Rumphius tezamen met de 
werken van Buonanni en Lister als basis hebben gediend voor 
Linnaeus’ werk "Systema Naturae”. Vele beschrijvingen van 
Linnaeus zijn niet m eer dan een naam met een verwijzing 
naar een van de platen en figuren in Rumphius. Hoe aardig is 
het om heden ten dage het Oud-Nederlands van Rumphius te 
lezen en daarbij te ontdekken dat vele wetenschappelijke na
men van Linnaeus bij Rumphius gewone Nederlandse voor
gangers hebben. Het is duidelijk dat Rumphius over veel ver
beelding beschikte om voor elke soort een passende naam te 
bedenken, zoals ‘haarige ooren’ voor D istorsio anus (L., 
1758) (fig. 3). Met de invoering van het binominale systeem 
van Linnaeus was het onvermijdelijk dat de door diens voor-
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The N ational M useum of Natural History (a merger o f the 
former natural history museum and the museum of Geology 
and M ineralogy) in Leiden has a history w hich is closely 
related to ‘Insulinde’, today’s Indonesia. In the 170 years of 
the museum’s existence, many researchers visited Indonesia 
and brought back large and very valuable collections which 
still belong to the nucleus of the museum’s zoological collec
tion.

The Netherlands already possess a coloured copy of Rum- 
phius’s famous book. Nevertheless, the Mollusca department 
of the Leiden museum is very eager to obtain a coloured copy 
of this important book. Unfortunately, there are no funds for 
such a purchase, as the museum will be transferred to a new 
building in Leiden and cost reduction is a major issue. The 
value of the book is very difficult to estimate. We put it care
fully into the plastic bag, when the secretary of Mr. Hesselink 
arrived to pick up the book. In the mean time we made some 
reproductions of the beautifully coloured plates of which we 
present the one with the Cypraeidae and Ovulidae (plate 1).

We thank Mr. Hesselink, Prof. Dr. E. Gittenberger, Prof. Dr. 
L.B. Holthuis and Dr. C. Smeenk for the information and the 
permission to reproduce parts of their documentation.
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gangers, zoals Rum phius, sfantasievolle , m aar vaak ook 
voortreffelijk gekozen namen zijn vertaald.

Het Nationaal Natuurhistorisch Museum (een samenvoeging 
van de Rijksmusea van Natuurlijke Historie en van Geologie 
en Mineralogie) heeft een geschiedenis die nauw verbonden is 
met Insulinde. In de ruim 170 jaar van zijn bestaan zijn er tal
rijke onderzoekers naar Indië gereisd. Deze hebben grote en 
uiterst waardevolle collecties bijeengebracht, die tot de kern 
van het museum behoren.

Nederland bezit reeds een handgekleurd exemplaar van Rum
phius’ beroemde boek. Desondanks zou de molluskenafdeling 
van het Leidse museum het bijzonder op prijs stellen ook zo’n 
belangrijk exemplaar te bezitten. Helaas zijn er in deze tijd 
van bezuinigingen en verhuizen geen financiële middelen te 
vinden om een dergelijke kostbare aanschaf te kunnen ver
w ezenlijken. De waarde van het exem plaar is m oeilijk te 
schatten. Wij hebben het zorgvuldig weer in zijn plastic tasje 
gestoken, toen de secretaresse van de heer Hesselink het boek 
bij ons kwam afhalen. Wel is de collectie inmiddels enkele 
reproducties rijker van deze fraai gekleurde platen. Hiervan 
plaatsen wij de plaat met Cypraeidae en Ovulidae (plaat 1).

Met dank aan de heren S.S. Hesselink. prof. dr. E. Gittenber
ger, prof. dr. L.B. Holthuis en dr. C. Smeenk voor de ver
strekte informatie en voor de toestemming om delen van hun 
documentatie over te nemen.
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Description of two new nassariid species from the western Pacific 
(Gastropoda: Nassariidae)

Beschrijving van twee nieuwe /Vassa/'/us-soorten uit de westelijke Pacific 
(Gastropoda: Nassariidae)

Hugo H. Kool
Magnolialaan 21, NL-6951 Dieren, the Netherlands

Key words: Gastropoda, Prosobranchia, Nassariidae, Nassarius, Indonesia, Irian Jaya, 
Australia, Queensland, New Caledonia, Philippines.

ABSTRACT

Two new species of the family Nassariidae are described from 
the western Pacific. Nassarius hansenae n. sp. and N. lochi n. 
sp., both from Indonesia, Irian Jaya (formerly Dutch New 
Guinea).

INTRODUCTION

For several years I have studied nassariid  sam ples from 
European and North A m erican scientific institutions. A l
though there is a lot of taxonomic Confusion in this family, 
m ost o f the species can be identified w ith C ernohorsky’s 
review (1984) of the Indo-Pacific species. However, now and 
then undescribed taxa can be found in this complex group. 
This is due to close similarity in shell morphology, e.g. in sib
ling species (Kool, 1995), m isinterpretations o f form erly 
described species, or recent collecting activities in previously 
unexplored areas.
In 1992 Ian Loch from AMS figured two interesting nassariid 
species. He identified one species as Hebra cf. corticata (A. 
Adams, 1852) and the other species as Nassarius (Telasco) 
shackle ford i (M elvill & Standen, 1896). Both taxa were 
familiar to me from shells in the collections of Mr. D. Smits 
(the N etherlands). NNM, USNM and KBIN (D autzenberg 
collection). Re-examination of the material convinced me that 
both taxa were incorrectly identified. Both taxa will be de
scribed herein as new species as no appropriate names are 
available.

ABBREVIATIONS

AMS - Australian Museum, Sydney 
KBIN - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurweten

schappen, Brussels 
MCZ - Museum of Comparative Zoology, Cambridge

SAMENVATTING

Twee nieuwe soorten van de familie Nassariidae uit de weste
lijke Pacific worden beschreven. Nassarius hansenae n. sp. en 
N. lochi n. sp., beide uit Indonesië, Irian Jaya (voorheen 
Nederlands Nieuw-Guinea).

INLEIDING

Al vele jaren bestudeer ik monsters Nassariidae van Europese 
en Noord-Amerikaanse instituten. Hoewel er in deze familie 
nogal w at taxonom ische verw arring  bestaa t, kunnen de 
meeste soorten met behulp van het overzicht van Cernohorsky 
(1984) van de Indo-P acifische soorten op naam  worden 
gebracht. Af en toe echter treft men in deze complexe groep 
onbeschreven taxa aan. De oorzaak daarvan schuilt in de 
grote gelijkenis van de schelpmorfologie, zoals bij zuster- 
soorten (Kool, 1995), verkeerde interpretatie van vroeger 
beschreven soorten of recente verzamelactiviteiten in voor
heen onontgonnen gebieden.
In 1992 heeft Ian Loch van het AMS twee belangwekkende 
Nassarius-sooAm  afgebeeld. De ene soort heeft hij als Hebra 
cf. corticata (A. Adams 1852) gedetermineerd en de andere 
als N assarius (Telasco) shacklefordi (M elvill & Standen, 
1896). Beide taxa kwamen mij bekend voor van schelpen uit 
de verzameling van D. Smits (Nederland), NNM, USNM en 
KBIN (Dautzenberg-verzameling). Herbeoordeling van het 
materiaal bracht mij tot de overtuiging dat beide taxa verkeerd 
waren gedetermineerd. In dit artikel worden zij beschreven als 
nieuwe soorten, aangezien geen passende namen beschikbaar 
zijn.

AFKORTINGEN

NNM - Nationaal Natuurhistorisch Museum. Leiden 
USNM - National Museum of Natural History, Washington 
ZMA - Zoölogisch Museum Amsterdam
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Nassarius hansenae n. sp.
(Figs. 1-4)

Synonyray/Synonym ie:
Hebra cf. corticata (A. Adams, 1852) - Loch, 1992: 2, fig. 9. [non A. Adams],

Type m aterial. - Holotype in AMS, C305900. Paratypes: 10 
paratypes collection Mr. D. Smith (the Netherlands), 2 para- 
types ZMA Moll. No. 3.96.002, 1 paratype AMS, 1 paratype 
collection Mrs. G.M. Hansen (Lathlain, Western Australia) 
and 3 paratypes collection H.H. Kool. Ail paratypes from the 
type locality, leg. J.H. & D. Smits, 1960.

Type locality. - Indonesia, Irian Jaya, Doré Bay, mouth of the 
Uriami river, Manokwari.

D escription of holotype (AMS C305900). - Shell length 12.0 
mm, width 5.7 mm, rather solid, elongate-ovate (figs. 1-2). 
Protoconch damaged, but consisting of at least two brownish 
whorls. Teleoconch consisting of six slightly convex ribbed 
whorls with a subsutural “single continuous flattened spiral 
cord, so that the suture appears only as a fine spiral groove 
above this [cord]...” (vide Loch, 1992: 2). Whorls with broad, 
low axial ribs, 16 on the penultim ate and 11 on the body 
whorl, becoming shorter and even obsolete towards the outer 
lip. Broad, thick varix. First postnuclear whorl with two indis
tinct spiral threads between the ribs (non-overriding), gradual
ly growing to 3-4 spirals on the next two postnuclear whorls. 
The greater part o f the fourth postnuclear whorl is rather 
smooth, followed by a strongly axially-ribbed penultimate 
whorl with about seven non-overriding, irregularly-spaced 
spiral cords. On the body w horl non-overrid ing  spirals 
between the axial ribs, nearly indistinct on the dorsal side. 
Just before and on the back side of the varix these spirals 
(about 20) are visible again. Siphonal fasciole with about 
three indistinct cords.
Aperture ovate, inside of the outer lip with six strong denti
cles. Edge of outer lip smooth. Columellar callus rather small, 
non-spreading and sharply bordered, and with one strong den
ticle just above the siphonal canal. Parietal denticle strong. 
Anal canal distinct.
Colour: uniformly brown, aperture whitish to greyish. 
Operculum: unknown.

V ariab ility . - The 17 paratypes are quite similar in shape, 
axial and spiral sculpture. The colour ranges from dark to yel
lowish brown. The smallest full-grown specimen measures
9.5 mm, the largest 12.0 mm (both in ZMA). The specimen 
from New Caledonia (fig. 3), belonging to the Dautzenberg 
Collection, measures 13.6 mm in length and 6.8 mm in width. 
The colour is yellowish brown, the ribs and spiral cords are 
less distinct than in the holotype.
It is rem arkable that some specimens, although they seem 
rather fresh, are missing a part of the protoconch and in some 
cases the first postnuclear whorl.

E tym ology. - Named in honour o f Mrs. Glad M. Hansen 
(Lathlain, Western Australia) for her contributions to mala-

T ypem ateriaal: Holotype in AMS, C305900. Paratypen: 10 
paratypen in verzameling D. Smits (Nederland), 2 in ZMA 
Moll. Nr. 3.96.002, 1 in AMS, I in verzameling mw. G.M. 
H ansen (Lathlain, W est-Australië) en 3 paratypen in verza
meling auteur. Alle paratypen van de typeloeatie, leg. J.H. & 
D. Smits, 1960.

T ypeloeatie: Indonesië, Irian Jaya, Doré-baai, monding van 
de Uriamirivier, Manokwari.

B eschrijving holotype. - Lengte schelp 12,0 mm, breedte 5,7 
mm, nogal stevig, langwerpig ovaal (fig. 1-2). Protoconch 
beschadigd, m aar bestaat uit ten minste twee bruinachtige 
windingen. Teleoconch bestaat uit zes licht convexe, geribde 
windingen met onder de sutuur “een enkele doorlopende, plat
te spiraalribbel, zodat de sutuur eruit ziet als een fijne spiraal- 
gleuf erboven...” (Loch 1992: 2). Windingen met brede, lage 
axiaalribben, 16 op de voorlaatste en 11 op de laatste win
ding; naar de buitenlip toe worden zij korter en verdwijnen 
zelfs. Brede, dikke varix. De eerste postnucleaire winding met 
twee onduidelijke spiraallijnen tussen de ribben (niet erover 
heen), die geleidelijk in aantal toenemen tot 3-4 op de vol
gende twee windingen. Hel grootste deel van de vierde win
ding is vrij glad, gevolgd door een voorlaatste winding met 
sterke axiaalribben en ongeveer zeven niet over elkaar, maar 
op onregelmatige afstanden van elkaar lopende spiraalribbels. 
Op de laatste omgang spiraallijnen tussen de axiaalribben die 
aan de rugzijde bijna onzichtbaar zijn. Net vóór en aan de 
achterzijde van de varix zijn deze spiraallijnen (ongeveer 20) 
w eer zichbaar. Sifonaal fasciole met ongeveer drie ondui
delijke ribbels.
M ondopening ovaal, binnenzijde buitenlip m et zes sterke 
tanden. Rand buitenlip glad. Columellair eelt nogal smal, niet 
gespreid en scheip begrensd met één krachtige tand net boven 
het sifonaalkanaal. Pariëtale tand sterk. Anaalkanaal duidelijk. 
Kleur: effen bruin, mondopening wit tot grijsachtig. 
Operculum: onbekend.

V ariabiliteit. - Van de 17 paratypen komen vorm zowel als 
ax iaal- en sp iraa ls truc tuur met elkaar overeen. D e kleur 
varieert van donker tot geelachtig bruin. Het kleinste vol
wassen exemplaar meet 9,5 mm, het grootste 12,0 mm (beide 
in ZMA).Het exemplaar van Nieuw-Caledonië, dat deel uit
maakt van de Dautzenberg-verzameling, is 13,6 mm lang en
6,8 mm breed. De kleur is geelachtig bruin, de ribben en spi
raalribbels zijn minder duidelijk dan bij het holotype.
Het is opmerkelijk dat bij enkele, hoewel verse exemplaren 
een deel van de protoconch en in enige gevallen zelfs de 
eerste postnucleaire winding ontbreken.

Etym ologie. - Genoemd naar mw. Glad M. Hansen (Lathlain, 
W est-Australië) voor haar bijdrage aan de malacologie in het
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Figs. 1-4. Nassarius hansenae n. sp.: figs. 1-2. Holotype, Indonesia, Irian Jaya, Manokwari, length 12.0 mm; fig. 3. New Caledonia, legth 13.6 
mm, coll. Dautzenberg (KBIN); fig. 4. Australia, Queensland, Magnetic Island, length 13.3 mm (AMS C170214).

cology in general and her interest in the family Nassariidae in 
particular.

D is tr ib u t io n . - From  Indonesia, Irian Jaya to northeast 
Australia and New Caledonia.

Discussion. - At first sight N. hansenae is indeed similar to 
Hebra corticata. However, according to Thiele (1931: 323) 
the genus Hebra  is characterised by rather high (“m aszig 
hoch”) whorls, a little scalariform (“treppenform ig”), body 
whorl with knobbly or prickly ribs (“Endwindung mit knoti- 
gen oder stachlichen R ippen”) [abridged translation  from 
Thiele’s German text].
Cernohorsky (1924: 201) described the genus Hebra H. & A. 
Adams, 1853 as follows: “shell ....squat and ovate, sculpture
spinose, spiral cords usually prom inent....., etc.”
The absence of knobs and spines on the ribs makes it both 
easy to separate Nassarius hansenae from Hebra corticata as 
well as not to attribute it to the genus Hebra.
Following Kaicher (1982, 1983, 1985), none o f the species 
described in this article is placed in a subgenus. Doing so on 
the basis o f shell characteristics only, is inconsiderate.

algemeen en haar belangstelling voor de Nassariidae in het 
bijzonder.

V erspreiding. - Van Indonesië, Iria Jaya tot noordoostelijk 
Australië en Nieuw-Caledonië.

B espreking. - Op het eerste gezicht lijken N. hansenae en 
Hebra corticata inderdaad op elkaar. Volgens Thiele (1931: 
323) wordt het subgenus Hebra H. & A. Adams, 1853 even
wel gekenmerkt door matig hoge ( ‘maszig hoch’) windingen, 
een enigszins trapvormige ( ‘treppenformig’) laatste omgang 
met knobbelige en stekelige ribben ( ‘Endwindung mit knoti- 
gen oder stachlichen Rippen’) [verkorte vertaling van Thiele’s 
Duitse tekst],
Cernohorsky (1984: 201) beschrijft het genus Hebra als volgt: 
“schelp....gedrongen en ovaal, scuptuur stekelig, spiraalribben 
in het algemeen uitspringend...,” enz.
De afwezigheid van knobbels of stekels op de ribben maakt 
het niet alleen eenvoudig om Nassarius hansenae te onder
scheiden van Hebra corticata, maar zelfs om haar niet in het 
genus Hebra  in te delen. In navolging van Kaicher (1982, 
1983, 1985) wordt geen van de in dit artikel bescheven soor
ten in een subgenus geplaatst. Het is niet raadzaam dit te doen 
op grond van alleen schelpkenmerken.

O ther m aterial studied. - NEW  CALEDONIA, leg. E. M arie, KBIN (coll. Dautzenberg), 1 (fig. 3); AUSTRALIA, Queensland: Ned Lee Ck., Magnetic Island 
( l9 ° 1 0 .rS ,  146°48.8’E), on wood washings near front o f mangroves, leg. W .F. Ponder 22.ix.1980, (AMS C l700214) (fig. 4), figured as Hebra cf. corticata (A. 
A dams, 1852) by loch, 1992, 1; Cockle Bay, M agnetic Island (19°10.6’S 146°49.5’E), mangroves, leg. W.F. Ponder, I. Loch & J. Stanisic, 21.ix. 1980, (AMS 
C163551), 2  and 2 on alcohol (AM S C173876); S.W . M agnetic Island (1 9 °1 0 .l’S 146°48.8’E), m angroves, leg. W .F. Ponder & I. Loch, 22.ix.1980, (AMS 
C173875), 1 on alcohol; M urray River, S. O f Tully, 2 km upstream from mouth, (18°01’S 145°53’E) on rotting log on mud bank, leg. P. Shanco, 22.v. 1976, (AMS 
C173853 as N assarius niger  Rousseau in Hombron & Jaquinot), 4 and 5 on alcohol; Kurrimine beach, near Silkwood (17°47’S 146°06E), leg. J. Kerslake, July 1969, 
(AMS C173854), 1 on alcohol; PAPUA NEW  GUIN EA , Boram Ft., W eak (03°34’S 143°39.5’E), leg. F. Allen, June 1945, coll. L.W oolacott, (AMS C173855), 1.
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Nassarius lochi n. sp.
(Fig. 5-7)

Synonym y/Synonym ic.

Nassarius (Telasco) shacklefordi (Melvill & Standen, 1896) - Loch, 1992: 3, fig. 11 [non Melvill & Standen],

Type m ateria l. - Holotype in AMS, C305901. 72 paratypes 
collection Mr. D. Smits (the Netherlands), 5 paratypes ZMA 
Moll. No. 3.96.002, 2 paratypes AMS, 1 paratype collection 
Mrs. G.M. Hansen (Lathlain, Western Australia) and 13 para
types collection H.H. Kool, all leg. J.H. & D. Smits, 1960.

Type locality. - Indonesia, Irian Jaya, Dore Bay, mouth of the 
Uriami river, Manokwari.

D escription of holotype (AMS C305901). - Shell length 12.6 
mm, width 6.9 mm, elongate-ovate, shiny, with well-defined, 
but not canaliculate suture (figs. 5-6). Protoconch of about 2'/i 
milky white whorls, teleoconch o f nearly six convex whorls. 
Transition between nuclear and postnuclear whorls obscure, 
due to lack o f axial ribbing; all whorls alm ost completely 
sm ooth and glossy  w ith very w eak subsutural grooving. 
About eight basal radial grooves on the last whorl, the posteri
or tw o or th ree  w eaker than those  near siphonal canal. 
Siphonal fasciole with five small cords. A few microscopic 
growth lines on all postnuclear whorls. Outer lip smooth, 
thickened, but not variced, interior prominently lirate with 10 
lirae. Aperture ovate, uniformly cream-coloured. Columella 
with three denticles on basal portion and a weak parietal den
ticle. The colum ellar callus narrow, glazed on the parietal 
wall.
Colour: cream-whitish with a few light orange-brown spots 
directly  below  suture and m ainly on dorsal side o f body 
whorl; on the penultimate whorls these orange-brown blotch
es become vague.

V ariab ility . - The smallest adult specimen of the 93 para
types is 9.9. mm, the largest measures 13.3 mm. The dead 
collected paratypes are rather uniformly coloured, whereas 
specimens from other locations are yellow-orange in colour 
with numerous dark orange-brown markings.
Operculum oval, yellow, finely serrated, but smooth on col
umellar side.

E tym ology. - Named after Ian Loch, Australian Museum, 
Department of Malacology, who figured this species for the 
first time (Loch, 1992).

D istribution . - From the Philippines to Indonesia, Irian Jaya 
and to Australia, Queensland.

Discussion. - This species was identified as Nassarius shack- 
leforcli (Melvill & Standen, 1896) (Loch, 1992). Comparing 
N. lochi with the figured holotype (Cernohorsky, 1984, plate 
22, fig. 6) as well as specimens of three lots of N. shacklefordi 
from USNM (812940, 821040 and 852349), all from Japan, 
O kinaw a and lots in AMS from New C aledonia (C4673,

Typem ateriaal. - Holotype in AMS, C305901. 72 paratypen 
in verzameling van D. Smits (Nederland), 5 in ZMA Moll. 
Nr. 3.96.002, 2 in AMS, 1 in collectie van mw. G.M. Hansen 
(Lathlain, W est-Australië) en 13 in verzameling van auteur; 
alle leg. J.H. & D. Smits, 1960.

Typelocatie. - Indonesië, Irian Jaya, Doré-baai, monding van 
de Uriamirivier, Manokwari.

Beschijving holotype. - Lengte schelp 12,6 mm, breedte 6,9 
mm, langwerpig ovaal, glanzend met een duidelijke, m aar 
niet-kanaalvormige sutuur (fig. 5-6). Protoconch bestaat uit 
2Vi melkwitte windingen, de teleoconch uit bijna zes convexe 
w indingen. O vergang  tussen  nuclea ire  en postnuclea ire  
windingen nauwelijks zichtbaar door het ontbreken van axi- 
aalribben; alle windingen bijna geheel glad en glimmend met 
zeer zwakke groeven onder de sutuur. Ongeveer acht radiaal- 
groeven op de basis van de laatste w inding, waarvan de 
achterste twee of drie zwakker zijn dan die bij het sifonaalka- 
naal. Sifonaalfasciole met ongeveer vijf kleine ribbels. Een 
paar microscopisch kleine groeilijnen op alle postnucleaire 
windingen. Buitenlip glad, verdikt maar zonder varix; binnen
zijde met 10 duidelijke lijnen. M ondopening ovaal, effen 
crèm ekleurig. C olum ella m et drie tanden op het onderste 
gedeelte en een zwakke pariëtale tand. Columellair eelt smal, 
glanzend aan de pariëtale zijde.
Kleur: crèmewit met een paar lichte oranjebruine vlekjes vlak 
onder de sutuur en vooral op de dorsale zijde van de laatste 
winding; op de voorlaatste winding worden deze oranjebuine 
vlekjes vaag.

V ariabiliteit. - Het kleinste exemplaar van de 93 paratypen is
9,9 mm lang, het grootste 13,3 mm. De dood verzam elde 
exem plaren van de paratypen hebben ongeveer dezelfde 
kleur, terwijl exemplaren van andere vindplaatsen een geel- 
oranje kleur hebben met talrijke donkere oranjebruine vlekjes. 
Operculum ovaal, geel, fijn getand, m aar glad aan de col- 
umellaire zijde.

Etymologie. - Genoemd naar Ian Loch, AMS, Department of 
Malacology, die deze soorten voor de eerste maal heeft afge- 
beeld (Loch, 1992).

V erspreiding. - Van de Filippijnen tot Indonesië, Irian Jaya 
en Australië, Queensland.

Bespreking. - Deze soort was gedetermineerd als Nassarius 
shacklefordi (M elvill & Standen. 1896) (Loch. 1992). Bij 
v e rg e lijk in g  van N. loch i m et h e t a fgebee lde  h o lo type  
(Cernohorsky, 1964, plaat 22, fig. 6), met exemplaren uit drie 
kavels van het USNM (812940, 821040 en 852349) die alle 
uit Japan, Okinawa, afkomstig zijn alsmede met kavels uit het
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Figs. 5-7. Nassarius lochi n. sp.: figs. 5-6. Holotype, Indonesia, Irian Jaya, Manokwari, length 12.06 mm; fig. 7. Philippines, Mindanao, 
Zamboanga, length 12.2 mm (USNM 654021.

C7536, C25581, C l 14472 and C l74518), made it clear that 
there are several differences between N. shacklefordi and N. 
lochi. The most significant is the entirely smooth surface of 
the new species, w ithout any trace o f ribs on the first two 
postnuclear whorls. Moreover, the shell is more elongate, less 
bulbous and with a less impressed suture. Most specimens of 
N. shacklefordi are characteristical “ornamented with a fine 
network pattern of greyish-white, somewhat trigonal spots”, 
as described by Cernohorsky (1984: 123) and easily visible on 
his plate 22, figs. 7 and 8. Other differences are the more sup
pressed protoconch of N. shacklefordi and the greater number 
of nuclear whorls, 3.5-4 in N. shacklefordi, instead of 2Vi in 
N. lochi.
Two other species which N. lochi could be confused with are 
N. m ultipunctatus (Schepm an, 1911) and N. haldem anni 
(Dunker, 1847), but these differ by their ribbed first 2-3 post- 
nuclear whorls.

AMS, afkomstig van Nieuw-Caledonië, wordt duidelijk dat er 
diverse verschillen bestaan tusen N. shacklefordi en N. lochi. 
Met meest opvallende verschil is het volkomen gladde opper
vlak van de nieuwe soort zonder ook maar enig spoor van 
ribben op de eerste twee postnucleaire windingen. Bovendien 
is de schelp langgerekter, minder bol en met een minder inge
drukte sutuur. Vele exemplaren van N. shacklefordi zijn “ver
sierd met een fijn netw erk van grijsw itte, enigszins drie
hoekige vlekken”, volgens Cernohorsky (1984: 123) karakter
istiek voor deze soort en goed te zien op zijn plaat 22, figs. 7 
en 8. Andere verschillen zijn de meer gedrukte protoconch 
van N. shacklefordi en het grotere aantal nucleaire windingen, 
3 ,5 -4 , bij N. shacklefordi tegen 2Vi bij N. lochi.
Twee andere soorten waarmee N. lochi verward zou kunnen 
worden zijn N. multipunctatus (Schepman, 1911) en JV. halde
manni (Dunker, 1847), maar deze soorten wijken af door hun 
geribde eerste 2-3 postnucleaire windingen.

O ther m aterial studied. - AUSTRA LIA , Queensland: Ruby R eef (15°44’S 145°47’E), on sand and bomm ie, N W  side o f reef, 9-18 m, leg. I. Loeh, 21 .xii. 1984, 
(AMS C170216) figured as Nassarius (Telasco) shacklefordi by Loch (1992: 3, fig 11), 1; Swain Reefs, R eef 21-230, (21°12’S 152°20’E), E. wall o f “Blue Hole” . 
13-15 m, leg. I. Loch & K. Portch, 15.i.l985, (AMS C173858), 1; Lizard Island, o ff Casuarina beach, (1 4 '4 0 'S  145°27’E), 10 m, leg. S. K eable & D.J. Townsend, 
18/19.v i.1989 (AMS C174470), 1 ale.; Lizard Island, between Palfrey and South Islands (14°41’S 145°28’E), 17-23 m , leg. S. Keable &  J.K. Lowry, 29/30.i.l989 
(AM S C174471-2), 2 ale.; Lizard Island, North Point, (14°39’S 145°27’E), 14 m, leg. S. K eable & D.J. Townsend, 8/9.vi. 1989 (AMS C 174473), 3 ale.; Lizard 
Island, o ff Trawler beach (14°40’S 145°25’E), 3-4 m, leg. J.K. Lowry & R.T. Springthorpe, 15 n . 1987 (AMS C174474), 2  ale.; PHILIPPINES, Cebu, M actan Island, 
Punta Engano, deep water shell grit, leg. F.J. Springsteen, O ctober 1985, (AMS C174517), 2; M indanao, Davao, Santa Cruz, 1958 (M CZ 36142), 1; Mindanao, 
Zamboanga, leg. P. D e M esa, D ecem ber 1940, (USNM  654021) (fig. 7), 1; IN DO N ESIA, Sulawesi, Gugusan Spermonde, Pulau Barang Caddi (=Barang Keke), 11 
km N W  of Ujung Pandang, leg. B.W. Hoeksema, 28.x. 1985, (NNM ), 1.
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ABSTRACT

Since 1981 a small, narrowly elongate cone species from New 
Caledonia is known. Exploratory dredgings initiated by the 
M NHN and O R STO M  genera ted  m ore specim ens. It is 
described as Conus tirardi n. sp. A species from the Pitcairn 
Islands known under a manuscript name Conus verhoefi looks 
identical but more research is needed to conform its conspeci- 
ficity.

INTRODUCTION

In his book, “Cone Shells of New Caledonia and Vanuatu”, 
Jacques Estival (1981) depicted a small, narrowly elongate 
cone species, providing it with the short annotation: “White 
shell with a decorative pattern and a red base. May be the 
juven ile  o f a b igger species. Same habitat as preceeding 
species [juveniles o f Conus swainsoni Estival & Von Cosel, 
1986]. Rare, less than 10 specimens known. Red animal”.
A few years later, Prigent (1988) published photographs of 
additional material of the same species and commented on it 
as follows: “P. Tirard (ACNC) has collected in 70 m, at the 
slope o f the outer reef, a perfectly adult wonderful Conus 
species so called “mur de brique” [brick wall]. This endemic 
species, which is not yet described, even known since a long 
time from our waters, was already mentioned in our former 
listings. W e have the pleasure to show you the P. T irard’s 
photos. In fact, it is mainly collected between 60 and 80 m 
outside the main reef, and is often discoloured and in bad con
dition”. According to Prigent (1988) the depicted specimen 
from Tirard m easures 33.1 mm in length, a “world record 
size”, compared with the largest hitherto known specimen 
measuring 30.8 mm. In 1989 Tirard kindly sent some speci
mens for study to the second author.
Exploratory dredgings initiated by the M uséum nationale 
d ’Histoire naturelle, Paris and the Institut Français de Recher
che Scien tifique pour le D éveloppem ent en C oopération 
(ORSTOM) in New Caledonian w aters and the Coral Sea 
generated additional material. Narratives of these cruises and 
station lists were compiled by Richer de Forges et al. (1988) 
and Richer de Forges (1990). In addition, the Paris Museum 
received one specimen from the Pitcairn Islands, labelled as

SAMENVATTING

Sinds 1981 is er een kleine, slanke Conus-soort van Nieuw- 
Caledonië bekend. Het dreggen in het kader van door het 
MNHN en ORSTOM uitgevoerd onderzoek heeft meer exem
plaren boven w ater gebracht. De soort is beschreven als 
Conus tirardi n. sp. Een soort van de Pitcairn-eilanden, die 
bekend is onder de voorlopige naam Conus verhoefi lijkt 
identiek, maar meer onderzoek is nodig om dit te bevestigen.

INLEIDING

In zijn boek “Cone Shells of New Caledonia and Vanuatu” 
heeft Jaques Estival (1981) een kleine, slanke Conus-soort 
afgebeeld met de korte aantekening: "Witte schelp met een 
fraai patroon en een rode basis. Zou de jeugdvorm van een 
grotere soort kunnen zijn. Zelfde leefgebied als de vorige 
soort [jeugdvorm van Conus swainsoni Estival & Von Cosel,
1986]. Zeldzaam, minder dan 10 exemplaren bekend. Dier 
rood.” Een paar jaar later publiceert Prigent (1988) foto’s van 
aanvullend materiaal van dezelfde soort met de volgende toe
lichting: “P. Tirard (ACNC) heeft op 70 m diepte op de hel
ling van het buitenrif een geheel volwassen, wonderschone 
Conus-soort verzameld, ‘mur de brique’ [bakstenen muur] 
genoemd. Deze endemische soort die, hoewel reeds lange tijd 
uit onze wateren bekend, nog niet is beschreven, werd al in 
onze vroegere soortenlijsten genoemd.... Het doet ons genoe
gen u de door Tirard gemaakte foto’s te laten zien. Eigenlijk 
wordt hij hoofdzakelijk verzameld op diepten van 60 tot 80 m 
aan de buitenzijde van het rif, maar is vaak verkleurd en in 
slechte toestand.” Volgens Prigent (1988) is het door Tirard 
afgebeelde exemplaar 33,1 mm lang, een ‘w ereldrecord’ in 
vergelijking met het grootste tot dan bekende exemplaar dat
30,8 mm meet. Tirard was zo vriendelijk in 1989 enige exem
plaren ter bestudering aan de tweede auteur te sturen.
In het kader van onderzoek door het Muséum national d ’His
toire naturelle te Parijs en het Institut Francais de Recherche 
S c ie n tf iq u e  p o u r le D év e lo p p em en t en C o o p é ra tio n  
(O RSTO M ) is in de wateren van N ieuw -C aledonië en de 
K oraalzee m et dreggen aanvullend m ateriaal beschikbaar 
gekomen. Verslagen van deze tochten en soortenlijsten van 
dit gebied zijn opgesteld door Richer de Forges et al. (1988)
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Conus verhoefi Liltved, collected in June 1982, with the cha
racterization “Paratype 2” (figs 5-6). It is known to the au
thors, that the South African sailer Gordon Verhoef (Rockel, 
in lilt.) found these specimens in the Pitcairn Islands. For 
unknown reasons the description o f Conus verhoefi was 
never published. This shell resembles our species but addi
tional research is needed to confirm its possible conspecifici- 
ty. So we have decided to describe the new species based on 
the New Caledonian and Coral Sea material.
All material is in the MNHN unless otherwise stated.

ABBREVIATIONS

RD - relative diameter = maximum diameter/aperture height 
RSH - relative height of spire = (shell length-aperture height)/ 

shell length 
lv - live collected specimen(s) 
dd - dead collected specimen(s)
MNHN - Muséum national d ’Histoire naturelle, Paris 
ZMA - Zoôlogisch Museum Amsterdam

en R icher de Forges (1990). Bovendien heeft het Parijse 
museum één exem plaar van de P itcairn-eilanden gekregen 
met op het etiket “Paratype 2” (figs. 5-6). Het is de auteurs 
bekend  dat de Z u id -A frik aan se  ze ile r  G ordon V erh o ef 
(Röckel, in. litt.) deze exemplaren bij de Pitcairn-eilanden 
heeft gevonden. Het is onduidelijk waarom de beschrijving 
van Conus verhoefi nooit is gepubliceerd. De schelp lijkt op 
onze soort, maar nader onderzoek is vereist om vast te stellen 
of het om dezelfde soort gaat. Daarom hebben we besloten de 
nieuwe soort te beschrijven op basis van het m ateriaal uit 
Nieuw-Caledonië en de Koraalzee.
Al het materiaal bevindt zich in het MNHN tenzij anders ver
meld.

AFKORTINGEN

RD - relatieve doorsnee = maximum doorsnee : hoogte mond
opening

RSH - relatieve hoogte top (= lengte schelp minus hoogte 
m ondopening): lengte schelp 

lv - levend verzameld(e) exempla(a)ren 
dd - dood verzameld(e) exempla(a)ren 
MNHN - Muséum national d ’Histoire naturelle, Parijs 
ZMA - Zoölogisch Museum, Amsterdam

Conus tirardi n.sp.
(PI. 1, figs. 1-4)

06a C. species- RÖCKEL et al. 1995: pl. 73, figs. 14-15Conus species - ESTIVAL, 1981: 110, pl. 111, figs. 106- 
Conus species “mur de brique” - PRIGENT, 1988: 1, 19, text figs.

Type m ateria l. - The holotype is a dead collected specimen 
and part of the collection of the MNHN (unnumbered). 
Paratypes: (1) New Caledonia, lv (?), size 23.1 x 9.8 mm, leg. 
J.C. Estival [figured in Estival, 1981, figs. 106, 106al. (2) 
N ew  C a le d o n ia , S ec teu r de Y até , Sta. 599, 2 2 °1 7 ’S, 
167°06’E, I dd, 50 m, 5 August 1986, size 22.2 x 10.3 mm, 
leg. 13. R icher de Forges (ORSTOM ). (3; figs. 3-4) New 
Caledonia, Grand Récif Sud, Sta. 552, 22°54’S, 166°55’E, 1 
lv, 38 m, 16 July 1985, size 31.1 x 15.6 mm, leg. B. Richer de 
Forges. (4) New Caledonia, Nouméa, outer slope of barrier 
reef, 1 lv, 40-50 m, size 20.1 x 9.2 mm, leg. J.C. Estival. (5) 
New C a led o n ia , G rand  R é c if  S ud , S ta. 391, 2 2 °4 6 ’S, 
167°01’E, 1 dd, 65 m, 22 January 1985, size 16.4 x 7.6 mm, 
leg. B. Richer de Forges. (6-7) New Caledonia, Amedee light
house, 2 lv., 27 m, scuba, 30 May 1988, size 26.0 x 12.5 and
23.1 x 10.7 mm, leg. P. Tirard, coll. ZMA Moll. 3.96.018.

Type locality . - New Caledonia, Secteur de Nouméa, Sta. 
266, 22°22’S, 166°17’E, in 19 m depth, 8 November 1984, 
leg. B. Richer de Forges (ORSTOM).

D escription of the holotype (pl. 1, figs. 1-2). - Shell small 
and light. Shell length 29.7 mm, diameter 13.5 mm, aperture 
height 26.2 mm. Last whorl conical and narrow; RD 0.51;

T ypem ateriaal. - Het holotype is een dood verzameld exem
plaar en maakt deel uit van de collectie van het MNHN (onge
nummerd).
Paratypen: (1) N ieuw-Caledonië, lv (?), grootte 23.1 x 9.8 
mm, leg. J.C. Estival [afgebeeld in Estival, 1958, figs. 106, 
106a], (2) N ieuw -C aledonië, Secteu r de Y até, Sta. 599, 
22°17’ZB, 167°06’OL, 1 dd, 50 m, 5 augustus 1986, grootte
22.2 x 10.3 mm, leg. B. Richer de Forges (ORSTOM). (3; fig.
3-4) Nieuw-Caledonië, Grand Récif Sud, Sta. 552, 22°54’ZB, 
166°55'OL, 1 lv, 38 m, 16 juli 1985, grootte 31.1 x 15.6 mm, 
leg. B. R icher de Forges. (4) N ieuw -C aledonië, N oum éa, 
buitenzijde barrièrif, 1 lv, 40-50 m, lengte 20.1 x 9.2 mm, leg. 
J.C. Estival. (5) Nieuw-Caledonië, Grand Récif Sud, Sta. 391, 
22°46ZB, I67°010L, I dd, 65 m, 22 januari 1985, grootte 
16.4 x 7.6 mm, leg. B. R icher de Forges. (6-7) N ieuw - 
Caledonië, A medee vuurtoren, 2 lv., 27 m, scuba, 30 mei 
1988, grootte 26.0 x 12.5 en 23.1 x 10.7 mm, leg. P. Tirard, 
coll. ZMA Moll. 3.96.018.

T ypelocatie . - N ieuw-Caledonië, regio Nouméa, Sta. 266, 
22°22’ ZB, 166°17’ OL, op een diepte van 19 m, 8 november 
1984, leg. B.Richer de Forges (ORSTOM).

B esch rijv ing  ho lo type (pl. 1, figs. 1-2). - Schelp klein en 
licht. Lengte 29,7 mm, breedte 13,5 mm, mondopening 26,2 
mm. Laatste winding kegelvormig en smal; RD 0.51. Omtrek
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PLATE 1

Figs. 1-4. Conus tirardi n. sp.: 1-2. holotype, size 29.7 x 13.5 mm, New Caledonia, secteur de Nouméa, coll. MNHN; 3-4. 
paratype 3, size 31.1 x 15.6 mm, New Caledonia, Grand Récif Sud; figs. 5-6. “Conus verhoefi”, size 27.6 x 13.3 mm, Pitcairn 
Islands, coll. MNHN; fig. 7. Conus swainsoni, juvenile, length 25 mm, coll. Röckel; fig. 8. Conus otohimeae, length 39.0 mm. 
Okinawa, coll. Röckel.
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O utline slightly convex adapieally, almost straight below. 
Shoulder angulate. Spire low, RSH 0.12; outline convex. 
Protoconch eroded, of more than 2 whorls, maximum diame
ter 0.9 mm. About 7 postnuclear whorls, separated by deep 
su tures. F irst 2-3 w horls sligh tly  tubcrcu late , follow ing 
whorls rounded or subcarinated. Sutural ramps slightly con
vex, with fine axial striae. Last whorl smooth, with 7-8 strong 
spiral cords on basal part of columella. Aperture narrow, uni
form in width.
Colour light beige, with 3 white spiral bands on last whorl. 
One above basal part of columella, one just above the centre 
and one ju s t below shoulder, all consisting of white spiral 
lines and blotches, irregularly scattered with a few fine brown 
spots. Base purple with white spiral cords and irregular fine 
brown spots.

V ariab ility  o f species. - Shell length of adult shells from 
about 24.0 to 31.1 mm, relative diameter 0.40-0.56, relative 
spire height 0.10-0.13. Protoconch light brown, maximum 
diameter 0.85-0.95 mm. Shoulder angulate to keeled. Juve
niles may be covered with spiral grooves from base to shoul
der. In juvenile specimens, the spiral bands on last whorl may 
be lacking. Sometimes all whorls weakly tuberculated. Spire 
outline often convex, sometimes straight (pl. 1, figs. 3-4) or 
even concave.

Etym ology. - The new species is named after Philippe Tirard, 
employee at the Centre o r s t o m  in Nouméa, New Caledonia, 
who kindly sent material for study to the second author.

D iscussion. - Conus tirardi n.sp. resembles C. otohimeae 
Kuroda & Itô, 1961 (pl. 1, fig. 8), as well as juveniles of C. 
swainsoni Estival & Von Cosel, 1986 (pi. 1, fig. 7). C. oto
himeae differs from C. tirardi in its broader last whorl (RD 
0.50-0.64). its generally higher spire (RSH 0.12-0.20) and 
more triangular shape. The colour pattern of C. otohimeae dif
fers by having a white base and numerous irregularly-colour
ed spiral lines and bands. Juveniles of C. swainsoni often 
resemble C. tirardi n.sp. in their colour pattern - last whorl 
white except base - but can be distinguished by the presence 
of 3 strong spiral grooves on the spire whorls and the more 
violet than purple colour at the base.

D istribution. - The new species has been found in two dis
ju n c t areas, about 8000 kins from  each o ther. The New 
Caledonian area including the eastern part of the Coral Sea 
(Chesterfield Islands and Bancs Landsdowne-Fairway) and 
the Pitcairn Islands, east of French Polynesia. As the multispi
ral protoconch suggests planktotrophic larval development, 
the species may be found sooner or later in other areas of the 
Pacific Ocean.

enigszins convex naar de top toe, bijna recht naar onderen. 
S chouder hoek ig . Top laag, RSH 0,12; om trek  convex. 
Geërodeerde protoconch met meer dan twee windingen en 
een maximale doorsnee van 0,9 mm. Ongeveer zeven postnu- 
cleaire windingen die door diepe naden (suturen) van elkaar 
gescheiden zijn. Eerste 2-3 windingen enigszins geknobbeld, 
daarop volgende windingen rond of gekield aan de onderzij
de. Topwindingen lichtelijk convex met fijne axiaalgroefjes. 
Laatste omgang glad met 7-8 krachtige spiraalribbels op de 
onderzijde van de columella. Mondopening smal, overal even 
breed. Kleur lichtbeige met drie witte spiraalbanden op de 
laatste winding: één boven de basis van de columella, één net 
boven het midden en één precies onder de schouder. Zij 
bestaan alle uit witte spiraallijntjes en -vlekken die her en der 
bedekt zijn met fijne bruine vlekjes. Basis purper met witte 
spiraallijnen waarop fijne bruine vlekjes.

V ariab ilite it van de soort. - Schelp van volwassen exem
plaren ongeveer 24,0 tot 31,1 mm lang, RD 0,40-0,56, RSH 
0,10-0,13. Protoconch lichtbruin, grootste doorsnee 0,85-0,95 
mm. Schouder hoekig tot gekield. Jeugdvormen kunnen van 
de basis tot de schouder bedekt zijn met spiraalgroeven. Bij 
juveniele exemplaren willen de spiraalbanden op de laatste 
omgang nog wel eens ontbreken. Soms zijn alle windingen 
voorzien van zwakke knobbeltjes. Omtrek lopwindingen vaak 
convex, soms recht (pl. 1, figs. 3-4) o f zelfs concaaf.

Etym ologie. - De n ie u w e  s o o r t  is  g e n o e m d  n a a r  Philippe Ti
r a r d ,  w e r k z a a m  b ij  h e t  O R S T O M -instituu t te Nouméa, d ie  z o  

v r ie n d e l i jk  w a s  s tu d ie m a te r ia a l  a a n  d e  tw e e d e  a u te u r  te  z e n 

d e n .

B esp rek in g . - Conus tirardi n. sp. lijk t op C. otohim eae  
Kuroda & Ito, 1961 (pl. 1, fig. 8) alsmede op juveniele exem
plaren van C. swainsoni Estival & Von Cosel, 1986 (pl. I, fig. 
7). C. otohimeae verschilt van C. tirardi door zijn bredere 
laatste winding (RD 0,50-0,64), zijn vaak hogere topwindin
gen (RSH 0,12-0,20) en de meer driehoekige vorm. Het kleur- 
patroon van C. otohimeae verschilt door de aanwezigheid van 
een witte basis en talrijke onregelmatig gekleurde spiraallij
nen en -banden. Van juvenielen van C. swainsoni lijkt het 
kleurpatroon - laatste omgang wit met uitzondering van de ba
sis - op dat van C. tirardi, maar kan daarvan worden onder
scheiden door de aanwezigheid van drie sterke spiraalgroeven 
op de topwindingen en de meer violette dan purperen kleur 
van de basis.

V ersp re id ing . - De nieuwe soort is aangetroffen op twee, 
8000 km uiteengelegen locaties. Het gebied van Nieuw-Cale- 
donië met inbegrip van het oostelijke deel van de Koraalzee 
(Chesterfield-eilanden en Bancs Landsdowne-Fairway) en de 
Pitcairn-eilanden, oostelijk van Frans Polynesië. Aangezien 
de multispirale protoconch wijst op een planktonische larvale 
ontwikkeling, is het mogelijk dat de soort vandaag of morgen 
ook in andere delen van de Grote Oceaan wordt aangetroffen.
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O ther m aterial exam ined/A nder onderzocht m ateriaal. - PITCAIRN ISLA ND S, S.K.-Pacific, 45 m. I Iv (size 27.6 x 13.3 mm), leg. G. V erhoef (figs 5-6).
CO RA L SEA, Chesterfield Islands, lie  Longue, scuba, 38 m, 30 A ugust 1988. 1 dd (size 22.1 x 9.5 mm), leg. P. Tirard, collection ZMA.
C H A L C A L  1 [19841: CO RA L SEA; Sta. D6, 20°57’00S, 161°43’00E, Bancs Landsdow ne-Fairw ay, 45 m, 1 lv.,—  Sta. D I5 , 19°23’30S, 158°38’60E, Plateau 
C heste rfie ld -Bellona, 65 m . I dd.—  Sta. D24, I9°10’78S, 158°37’ I0E , Plateau C hesterfield-B elion, 38m, 1 dd .—  Sta. D62. 21°46’60S, I59°30 '70E , Bancs 
L andsdow ne-Fairw ay, 40m , 1 dd .—  Sta. D8, 20<’4 7 '3 0 S , 1 6 r0 1 '4 0 E , B ancs Landsdow ne-Fairw ay, 40 m, 1 dd .—  Sta. D7, 20°50 '86S , 16I°36 '99E , Bancs 
Landsdow ne-Fairw ay, 62 in , 2 dd.—  Sta. D45, 20°48’93S, 158°30’21E, Plateau Chesterfield-Bellona, 50 m, 1 dd.—  Sta. D7. 20°50'86S, 161°36’99E ,62 m , I lv. 
C O R A IL  2 [1988]: CO RAL SEA: Sta. DW1 i, 28°58’S, 161°48'E, Landsdow ne-Fairw ay, 58 m. 1 dd.— Sta. DW 18, 22°44’28S, 168°59'92E, Chesterfield Islands, 69 
ill. 3 dd.— Sta. DW 09, 20°53’S, 161°35’E. Bancs Landsdowne-Fairway, 62 m, 1 lv, 1 dd.—  Sta. DW 60, I9°15’S, 158°57’Ë, Plateau de Chesterfield, 45 in, 2 lv Cl).—  
Sta. DW 04, 20°52'S, 161°37’E, Bancs Landsdow ne-Fairw ay, 64 m, 1 dd.—  Sta. DW 12, 20°48’S, 161°36'E, Bancs Landsdowne-Fairway, 59 m, 1 lv(?).
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