
BASTERIA 39: 87-90, 1975

Een nieuwe Conus gloriamaris Chemnitz, 1777,

in een Nederlandse collectie

A.K. Schuitema

De schelptekening is van de sutuur tot de basis als volgt: eerst een

smalle band met licht gekleurde tekening, daarna een band met donkere

tekening, vervolgens een licht getekende band waarin centraal smalle

donkere tekening, hierna opnieuw een band met donkere tekening

gevolgd door een lichte band met smalle donkere tekening en uiteinde-

lijk nog een donkere en lichte bandtekening. In deze laatste band

bevindt zich geen donkere tekening.

In mei 1975 ontving ik van de heer Jac. W. Lut op Texel een schelp
van Conus gloriamaris ter inzage, die door hem met de weke delenwas

verworven op het eiland Palawan (Filippijnen) ten noordoosten van

Borneo.

De schelp (fig. 1-2) is 90 mm lang en de grootste breedte bedraagt
32.6 mm. De buitenrand van de mondopening is vrijwel gaaf op enkele

minieme keepjes na, doch 15.5 mm van deze verwijderd bevindt zich

over de gehele lengte van de laatste winding een duidelijk herstelde

breuk. Opvallend is, dat na deze breuk de schelptekening zichtbaar

grover is dan daarvoor. Het periostracum is gaaf aanwezig en geelbruin.

Apex en siphonaalkanaal zijn gaaf. De columella is iets wit uitgeslagen.
De schelp omvat ongeveer tien windingen, die van de apex tot de

periferie flauw concaaf verlopen.
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Chem., Palawan. Lengte 90 mm. Foto Kral.Conus gloriamarisFig. 1-2.
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De in staat van ontbinding verkerende weke delen (het dier was niet

geconserveerd) bevonden zich nog in de schelp. De radulatanden(fig. 3)

konden hieruit geprepareerd worden. In het totaal werden 55 tanden

geteld. Deze vertonen in vorm veel overeenkomst met die van Conus

textile. De tandlengte bedraagt gemiddeld ongeveer 5 mm.

De schelp berust in de verzameling van de heer Lut, terwijl de

radulatanden zich in de collectie van schrijver dezes bevinden.

Fig. 3. Conus gloriamaris Chem., Palawan, spits en basis van een der radulatan-

den. Maatstreep 0.5 mm.
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Summary

A new specimen of Conus gloriamaris Chem. in a Dutch private collection is

discussed. The live-taken specimen was obtained on Palawan, Philippine Islands;
the shell measures 90 X 32.6 mm.


