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Variabiliteit bij Kauries

door

H.P. Wagner

Troschel deed in 1863 nog een poging, echter nu gebaseerd op ra-

dula-studie. Ook hij kwam niet met een bevredigende oplossing.

Het duurde tot de dertiger jaren van deze eeuw tot Prof. Schil-

der, hierbij geassisteerd door zijn vrouw, een begin maakte met

het beschrijven van de door hem samengestelde groepen van kau-

ries. Vele geslachten bleven echter monotypisch. Uiteindelijk

in hun "A catalogue of living and fossil cowries" uit 1971 kwa-

men Schilder & Schilder terug op hun 'oversplitting' en vereen-

voudigden hun indeling van de groep aanzienlijk. Dit gold niet

alleen op geslachtsniveau, maar in het bijzonder op soortniveau,
want ook op dit niveau waren alle regionale variëteiten als on-

dersoorten en aparte soorten beschreven. Een gevolg van de in-

deling,zoals deze voorgesteld werd door Schilder & Schilder, is

de sterke polarisatie in opvatting omtrent de kaurie-systematiek.
De ene groep steunt de indeling van Schilder & Schilder, de an-

dere groep, waarvan Dr. Kay en Burgess als belangrijksten ge-

noemd mogen worden, gaan uit van één geslacht Cypraea, welke ver-

deeld is in een aantal ondergeslachten. Kay heeft in de afgelo-

pen twintig jaar slechts tien ondergeslachten pas kunnen bewij-

zen op grond van de ontwikkeling en de anatomie van het dier.

Hierbij werd gekeken of de ontwikkeling van de larve zich afspeel-
de in het ei (directe ontwikkeling) of als zwemmende larve (ve-

liger) en naar de vorm van respectievelijk de sipho, de papillen

op de mantel en de oogsteelvorm van het volwassen dier. Soms spe-

len patronen en kleuren op mantel en voet ook een rol. Het na-

deel van de indeling die Schilder & Schilder maakten, ligt in het

feit dat zij alleen naar de schelpvorm en schelpkenmerken keken.

Omdat het nog een lange tijd zal duren, voordat het onderzoek zo-

als door Kay opgezet, afgerond zal zijn, is de indeling van

Schilder & Schilder momenteel de enige practische voorhanden.

Alleen om deze reden zal ik mij verder in dit verhaal dan ook

naar deze indeling richten.

Zoals al gezegd, is er op soortniveau ook enorm 'gesplit'.

Haast iedere kleurvorm kreeg een nieuwe naam. Niet verwonderlijk

is het dan dat er ruim 3800 namen gegeven zijn aan zo'n ca. 380

fossiele en recente soorten. Een eenvoudig rekensommetje leert

ons dat iedere soort dan gemiddeld tienmaal beschreven is.

Het is altijd de wens en het streven van de mens geweest om

alles systematisch te verwerken. Geen verschijnsel doet zich

dan ook aan ons voor, of we bedenken er wel een wetmatigheid of

andere verklaring voor, waarbinnen we dit verschijnsel kunnen

onderbrengen. Schelpen zijn daar geen uitzondering op. Al in

1825 werd door Gray een poging ondernomen om de toen bekende

kauries onder te brengen in een paar geslachten, i.p.v. het ene

geslacht Cypraea, wat tot dan toe nog het geval was. Echter hij
onderkende al, dat hoe langer hij naar de schelpen keek, hoe va-

ger de grenzen tussen de soort-groepen werden.
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Zelf erken ik 211 soorten en 25 ondersoorten (zie onder), waar-

van ik er tot nog toe 192 soorten en 22 ondersoorten bestudeerd

heb. De overige 19 soorten en 3 ondersoorten die ik zelf nog

niet gezien heb, heb ik als soort of ondersoort op de lijst la-

ten staan, terwijl zij deze status misschien niet verdienen.

Zo lijkt bijvoorbeeld Lyncina joycae (Clover, 1970) uit Taiwan

mij een synoniem van Lyncina porteri (Cate, 1966) uit de Philip-

pijnen en Queensland (Australië), echter exemplaren van de vorm

die Lyncina joycae genoemd worden, heb ik nooit gezien en wordt

daarom, in navolging van Burgess (1985), als soort opgevoerd,
omdat hij van mening is dat het hier twee soorten betreft.

Onderstaande tabel geeft u een overzicht van de door mij erkende

soorten. Die (onder)soorten,die ik niet bestudeerd heb, zijn
aangegeven met een +. Links staat de geslachtsindeling volgens

Schilder & Schilder; rechts staat de ondergeslachtsindeling zo-

als Burgess deze thans gebruikt.

TABEL

Bernaya (Protocypraea) teulerei (Cazenavette, 1845) Bernaya

Barycypraea fultoni (Sowerby III, 1903) Bernaya

Siphocypraea (Muracypraea) mus (L., 1758) Siphocypraea

Zoila (Zoila) decipiens fSmith, 1880) Zoila

Zoila (Zoila) venusta TSowerby II, 1846) Zoila

Zoila (Zoila) friendii (Gray, 1831) Zoila

Zoila (Zoila) thersites (Gaskoin, 1849) Zoila

Zoila (Zoila) rosselli Cotton, 1948 Zoila

Zoila (Zoila) marginata (Gaskoin, 1849) Zoila

Zoila (Zoila) jeaniana Cate, 1968 Zoila

Trona stercoraria (L., 1758) Trona

Macrocypraea zebra (L., 1758) Trona

Macrocypraea cervinetta (Kiener, 1843) Trona

Macrocypraea cervus 7T7, 1771) Trona

Mauritia (Leporicypraea) mappa (L., 1758) Cypraea
Mauritia (Leporicypraea) valentia (Perry, 1811) ?

Mauritia (Mauritia) scurra (Gmelin, 1791) Mauritia

Mauritia (Mauritia) eglantina (Duclos, 1833) Mauritia

Mauritia (Mauritia) arabica (L., 1758) Mauritia

Mauritia (Mauritia) grayana Schilder, 1930 Mauritia

Mauritia (Mauritia) histrio (Gmelin, 1791) Mauritia

Mauritia (Mauritia) maculifera Schilder, 1932 Mauritia

Mauritia (Mauritia) depressa TGray, 1824) Mauritia

Mauritia (Mauritia) mauritiana (L., 1758) Mauritia

Talparia talpa 7L7, T75¥l 7

Talparia exusta Sowerby II, 1832 7

Cypraea tigris "L., 1758 Cypraea

Cypraea pantherina Lightfoot, 1786 Cypraea

Lyncina argus TL77 1758) Lyncina

Lyncina nivosa (Broderip, 1827) Lyncina

Lyncina broderipii (Sowerby II, 1832) Lyncina

Lyncina leucodon (Broderip, 1828) Lyncina

Lyncina aurantium (Gmelin, 1791) Lyncina

Lyncina porteri Tcate, 1966) Lyncina
+1Lyncina joycae "(Clover, 1970) Lyncina

Lyncina lynx (L., 1758) Lyncina
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Lyncina carneola (L., 1758) Lyncina

Lyncina propinqua (Garrett, 1879) Lyncina

Lyncina leviathan (Sch. & Sch., 1937) Lyncina

Lyncina bouteti (Burgess & Arnette, 1981) Lyncina

Lyncina schilderorum (Iredale, 1939) Lyncina

+]Lyncina kuroharai TÏÏabe, 1961) Lyncina

Lyncina sulcidentata (Gray, 1824)

-1 T T 1 O 1 O \

Lyncina

Lyncina reevei (Sowerby II, 1832) Lyncina

Lyncina ventriculus (Lamarck, 1810) Lyncina

Lyncina vitellus TL., 1758)
/ n J _1 a 1 n-l A 'S

Lyncina

+:Lyncina bernardi (Richard, 1974) Lyncina

Lyncina camelopardalis (Perry, 1811) Lyncina

Chelycypraea testudinaria (L., 1758) Chelycypraea

Luria isabellai (L., 1758) Luria

Luria isabel lamexicana (Stearns, 1893) Luria

Luria pulchra (Gray,1824) Luria

Luria lurida '(L., 1758) Luria

Luria cinerea (Gmelin, 1791) Luria

Tessellata tessellata (Swainson, 1822) Tessellata

Schilderia achatidea (Sowerby II, 1837) ?

Nesiocypraea langfordi (Kuroda, 1938) ?

Nesiocypraea hirasei (Roberts, 1913) ?

Nesiocypraea sakurai (Habe, 1970) ?

Nesiocypraea teramachii (Kuroda, 1938) ?

+Nesiocypraea midwayensis Azuma & Kurohara, 1967 ?

Zonaria (Zonaria) gambiensis (Shaw, 1909) Zonaria

Zonaria (Zonaria) zonaria (Gmelin, 1791) Zonaria

Zonaria (Zonaria) picta (Gray, 1824) Zonaria

Zonaria (Zonaria) aeguinoctialis Schilder, 1933 Zonaria

Zonaria (Zonaria) annettae (Dal1, 1909) Zonaria

Zonaria (Zonaria) sanguinolenta (Gmelin, 1791) Zonaria

Zonaria (Zonaria) angelicae (Clover, 1974) Zonaria

Zonaria (Zonaria) petitiana (Crosse, 1872) Zonaria

Zonaria (Zonaria) pyrum (Gmelin, 1791) Zonaria

Zonaria (Pseudozonaria) robertsi (Hidalgo, 1906) ?

Zonaria (Pseudozonaria) arabicula (Lamarck, 1810) ?

Zonaria (Pseudozonaria) nigropunctata (Gray, 1828) ?

Zonaria (Neobernaya) spadicea (Swainson, 1823) ?

+iCypraeovula (Cypraeovula) amphithales (Melvill,1888VCypraeovula

Cypraeovula (Cypraeovula) capensis (Gray, 1828) Cypraeovula

Cypraeovula (Luponia) fuscorubra (Shaw, 1909) Cypraeovula

Cypraeovula (Luponia) fuscodentata (Gray, 1825) Cypraeovula

Cypraeovula (Luponia) coronata (Schilder, 1930) Cypraeovula

+(Cypraeovula (Luponia) verhoef i (Burgess, 1982) Cypraeovula

+<Cypraeovula (Luponia) connelli (Liltved, 1983) Cypraeovula

Cypraeovula (Luponia) algoensis (Gray, 1825) Cypraeovula

Cypraeovula (Luponia) mikeharti Lorenz, 1985 Cypraeovula

+(Cypraeovula (Luponia) alfredensis (Sch.& Sch.,1929) Cypraeovula

Cypraeovula (Luponia) edentula (Gray, 1825) Cypraeovula

+JCypraeovula (Luponia) cohenae (Burgess, 1965) Cypraeovula

Cypraeovula (Crossia) cruickshanki (Kilburn, 1972) Cypraeovula

+(Cypraeovula (Crossia) iutsui Shikama, 1974 Cypraeovula

Notocypraea (Notocypraea) declivis (Sowerby 11,1870)Notocypraea

Notocypraea (Notocypraea) angustata (Gmelin, 1791) Notocypraea
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Notocypraea (Notocypraea) piperita (Gray, 1825) Notocypraea

Notocypraea (Notocypraea) comptonii (Gray, 1847) Notocypraea

Notocypraea (Guttacypraea) pulicaria (Reeve, 1846) Notocypraea

Umbilia (Umbilia) armeniaca (Verco, 1912) Umbilia

Umbilia (Umbilia) hesitata (Iredale, 1916) Umbilia

Erronea (Adusta) w. walkeri (Sowerby II, 1832) Erronea

Erronea (Adusta) w. continens (Iredale, 1935) Erronea

Erronea (Adusta) w. surabajensis Schilder, 1937 Erronea

Erronea (Adusta) bregeriana (Crosse, 1868) Erronea

Erronea (Adusta) angioyorum Biraghi, 1978 Erronea

Erronea (Adusta) pyriformis (Gray, 1824) Erronea

Erronea (Adusta) p. pulchella (Swainson, 1823) Erronea

Erronea (Adusta) p. perical les (Melvill&Standen,1904) Erronea

Erronea (Adusta) hungerfordi Tsowerby III, 1888) Erronea

+]Erronea (Adusta) barclayi Tïïeeve, 1857) Erronea

Erronea (Adusta) xanthodon (Sowerby II, 1832) Erronea

Erronea (Adusta) vredenburgi Schilder, 1927 Erronea

Erronea (Adusta) pallida "(Gray, 1824) Erronea

Erronea (Adusta) s.
subviridis (Reeve, 1835) Erronea

Erronea (Adusta) s. dorsalis Sch. & Sch., 1938 Erronea

Erronea (Adusta) o. onyx TL77 1758) Erronea

Erronea (Adusta) o. melanesiae Sch. & Sch., 1937 Erronea

Erronea (Adusta) o. adusta (Lamarck, 1810) Erronea

Erronea (Adusta) o. succincta (L., 1758) Erronea

Erronea (Adusta) o. nymphae (Jay, 1850) Erronea

Erronea (Erronea) ovum (Gmelin, 1791) Erronea

Erronea (Erronea) errones (L., 1758) Erronea

Erronea (Erronea) cylindrica (Born, 1778) Erronea

Erronea (Erronea) caurica Tl., 1758) Erronea

Erronea (Erronea) f. felina (Gmelin, 1791) Erronea

Erronea (Erronea) f. fabula (Kiener, 1843) Erronea

Notadusta
p. punctata (L.. 1771) ?

Notadusta p. trizonata (Sowerby II, 1870) ?

Notadusta rabaulensis Schilder, 1964 ?

Notadusta katsuae (Kuroda, 1960) ?

Notadusta musumea Kuroda & Habe, 1961 ?

Notadusta martini (Schepman, 1907) ?

Notadusta lisetae (Kilburn, 1975) ?

Palmadusta (Palmadusta)
s.

saulae (Gaskoin, 1843) ?

Palmadusta (Palmadusta) s. nugata Iredale, 1935 ?

Palmadusta (Palmadusta) contaminata (Sowerby II, 1832) ?

Palmadusta (Palmadusta) humphreysii (Gray, 1825) ?

Palmadusta (Palmadusta) lutea (Gmelin, 1791) ?

Palmadusta (Palmadusta) lentiginosa (Gray, 1825) ?

Palmadusta (Palmadusta) ziczaz (L., 1758) ?

Palmadusta (Palmadusta) diliculum (Reeve, 1845) ?

Palmadusta (Palmadusta) clandestina (L., 1767) ?

Palmadusta (Palmadusta) artuffeli (Jousseaumei, 1876) ?

Palmadusta (Palmadusta) asellus (L., 1758) ?

Palmadusta (Purpuradusta) gracilis (Gaskoin, 1849) ?

Palmadusta (Purpuradusta) h. hammondae (Ired., 1939) ?

Palmadusta (Purpuradusta) h. raysummersi (Sch., 1960) ?

Palmadusta (Purpuradusta) fimbriata (Gmelin. 1791) ?

Palmadusta (Purpuradusta) minoridens (Melvill, 1901) ?
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Palmadusta (Purpuradusta) serrulifera Sch.& Sch.,1938 ?

Palmadusta (Purpuradusta) microdon (Gray, 1828) ?

Blasicrura c. coxeni (Cox, 1873) ?

Blasicrura c. hesperina Schilder & Summers, 1963 ?

Blasicrura quadrimaculata (Gray, 1824) ?

Blasicrura pallidula (Gaskoin, 1849) ?

Blasicrura dayritiana (Cate, 1963) ?

Blasicrura luchuana "TlCuroda, 1960) ?

+1Blasicrura summersi (Schilder, 1958) ?

Blasicrura interrupta (Gray, 1824) ?

Blasicrura subteres (Weinkauff, 1881) ?

Blasicrura teres TGmelin, 1791) ?

Blasicrura alisonae (Burgess, 1983) ?

+Blasicrura burgessi (Kay, 1981) ?

Blasicrura rashleighana (Melvill, 1888) ?

Blasicrura goodalli (Sowerby II, 1832) ?

Bistolida kieneri "THidalgo, 1906) Bistolida

Bistolida owenii (Gray, 1832) Bistolida

Bistolida hirundo (L., 1758) Bistolida

Bistolida ursellus (Gmelin, 1791) Bistolida

Bistolida stolida "(L., 1758) Bistolida

Bistolida erythraeensis (Sowerby II, 1837) Bistolida

Ovatipsa chinensis (Gmelin, 1791) Ovatipsa

Ovatipsa c. coloba (Melvill, 1888) Ovatipsa

Ovatipsa c. greegori (Ford, 1893) Ovatipsa

Cribrarula
c. cribraria (L., 1758) Cribrarula

Cribrarula c. comma (Perry, 1811)
1 OOI \

Cribraria

+(Cribrarula fallax (Smith, 1881) ?

Cribrarula catholoricum (Schilder & Schilder, 1938) Cribrarula

Cribrarula cribellum (Gaskoin, 1849) Cribrarula

Cribrarula esontropia (Duclos, 1833) Cribrarula

Cribrarula gaskoini (Reeve, 1846) Cribrarula

Cribrarula astaryi Schilder, 1971 Cribrarula

Cribrarula cumingii (Sowerby II, 1832)
\ 4 O

„
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Cribrarula

Pustularia ( Annepona) mariae Schilder, 1927 Pustularia

Pustularia (Pustularia) globulus (L., 1758) Pustularia

Pustularia (Pustularia) margarita (Dillwyn, 1817) Pustularia

Pustularia (Pustularia) cicercula (L., 1758) Pustularia

Pustularia (Pustularia) bistronotata Sch.S Sch., 1937 Pustularia

Pustularia (Pustularia) mauiensis (Burgess, 1967) Pustularia

Pustularia (Ipsa) childreni (Gray, 1825) Pustularia

Propustularia surinamensis (Perry, 1811) Propustularia

Monetaria (Monetaria) moneta (L., 1758) ?

Monetaria (Ornamentaria) annulus (L., 1758) ?

Monetaria ( Ornamentaria ) obvelata (Lamarck, 1810) ?

Naria irrorata (Gray, 182ÏÏ1 Naria

Erosaria (Paulonaria) dillwyni (Schilder, 1922) Erosaria

Erosaria (Paulonaria) macandrewi (Sowerby II, 1870) Erosaria

Erosaria (Paulonaria) beckii (Gaskoin, 1836) Erosaria

+1Erosaria (Paulonaria) thomasi (Crosse, 1865) Erosaria

+'Erosaria (Paulonaria) vicdani (Lan, 1985) ?

Erosaria (Erosaria) c. cernica (Sowerby II, 1870) Erosaria

+]Erosaria (Erosaria) c tomlini Schilder, 1930 Erosaria

Erosaria (Erosaria) c. marielae Cate, 1960 Erosaria

Erosaria (Erosaria) c. viridicolor Cate, 1962 Erosaria
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+Erosaria (Erosaria) kingae (Rehder & Wilson, 1975) Erosaria

Erosaria (Erosaria) labrolineata (Gaskoin, 1849) Erosaria

Erosaria (Erosaria) gangranosa TDillwyn, 1817) Erosaria

Erosaria (Erosaria) boivini (Kiener, 1843) Erosaria

+:Erosaria (Erosaria) ostergaardi Dall, 1921 Erosaria

Erosaria (Erosaria) h. helvola "(L., 1758) Erosaria

Erosaria (Erosaria) h. mascarena (Melvill, 1888) Erosaria

Erosaria (Erosaria) h. hawaiiensis (Melvill, 1888) Erosaria

Erosaria (Erosaria) h. callista Tshaw, 1909) Erosaria

Erosaria (Erosaria) h. citrinicolor Iredale, 1935 Erosaria

Erosaria (Erosaria) englerti (Sum. & Burgess, 1965) Erosaria

Erosaria (Erosaria) citrina (Gray, 1825) Erosaria

Erosaria (Erosaria) poraria (L., 1758) Erosaria

Erosaria (Erosaria) albuginosa (Gray, 1825) Erosaria

Erosaria (Erosaria) acicularis (Gmelin, 1791) Erosaria

Erosaria (Erosaria) s. spurca (L., 1758) Erosaria

+1Erosaria (Erosaria) s. atlantica (Monterosato, 1897) Erosaria

+1Erosaria (Erosaria) sanctaehelenae Schilder, 1930 Erosaria

Erosaria (Erosaria) erosa (L., 1758) Erosaria

Erosaria (Erosaria) nebrites (Melvill, 1888) Erosaria

Erosaria (Erosaria) ocellata (L., 1758) Erosaria

Erosaria (Erosaria) m. marginalis (Dillwyn, 1827) Erosaria

Erosaria (Erosaria) m. pseudocellata Sch.S, Sch., 1938 Erosaria

Erosaria (Erosaria) miliaris (Gmelin, 1791) Erosaria

Erosaria (Erosaria) lamarcki (Gray, 1825) Erosaria

Erosaria (Erosaria) eburnea (Barnes, 1824) Erosaria

Erosaria (Erosaria) turdus (Lamarck, 1810) Erosaria

Erosaria (Erosaria) g. guttata (Gmelin, 1791) Erosaria

Erosaria (Erosaria) g. azumai

V «Jit»*, J. inr '

Schilder, 1960 Erosaria

Erosaria (Erosaria) surinensis

1 iUVI, i.WW

Rayb. Mass., 1978 Erosaria

Erosaria (Ravitrona) caputserpentis (L., 1758) Erosaria

Erosaria (Ravitrona) caputdraconis _(Melvill, 1888) Erosaria

Staphylea limacina (Lamarck, 1810) ?

Staphylea semiplota (Mighels, 1845) ?

Staphylea staphylea (L., 1758) ?

Nucleolaria nucleus (L., 1758) ?

Nucleolaria cassiaui (Burgess, 1965) ?

Nucleolaria granulata (Pease, 1862) ?

Met betrekking tot de variabiliteit mogen we wel zeggen, dat

in de meeste gevallen de soorten erg variabel zijn in vorm en

kleur. Op grond van het uiterlijk van de schelp is vaak te zeggen

waar een exemplaar waarschijnlijk vandaan komt. Meestal gaan de

bekende variëteiten geleidelijk in elkaar over of komen door el-

kaar heen in hetzelfde biotoop voor. Ik zal u hiervan nu enkele

voorbeelden tonen:

De geldkaurie, Monetaria (M) moneta (L.), in dit geval van di-

verse vindplaatsen, kan gevonden worden van witte tot donkergeel-
groene exemplaren. Ook de grootte van de knobbels aan weerszijden
van de schelp varieert sterk. Volgens Burgess (1985) kan men al

deze varianten in één populatie aantreffen.

Ook Ovatipsa chinensis (Gmelin) is
erg variabel van vorm en

kleur. Alle vormen komen door elkaar heen voor binnen dezelfde
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populatie. Van links naar rechts ziet u de 'normale' vorm, hier

afkomstig van Broome (W.Australië), de gewoonlijk bollere en

meer violet gekleurde vorm van Oost Afrika, welke ooit de toe-

passelijke naam violacea meekreeg, en tot slot de langgerekte

vorm van West Australië, die de naam winckworthi toebedeeld

kreeg. Omdat de verschillen zeer miniem zijn en in iedere

populatie wel exemplaren te vinden zijn, die op een van deze

vormen gelijken, reken ik allen tot één en dezelfde soort.

Hetzelfde verhaal gaat op voor Bistolida stolida (L.), want

ook hier zien we in iedere populatie exemplaren met en zonder

rood gekleurde tanden. De vlek op het dorsum is ook sterk vari-

abel binnen de soort, echter dit kenmerk verschilt vaak van po-

pulatie tot populatie. Hier ziet u exemplaren van diverse vind-

plaatsen uit de Indische en Stille Oceaan.

Het mooiste voorbeeld van variabiliteit binnen één soort is

Erronea (E.) caurica (L.). U ziet hier respectievelijk exemplaren

van de Filippijnen (lx), Mauritius (lx), Malediven (2x), Ethiopië

( 2x ), Zanzibar (lx), Queensland (Australië) (lx), West Australië

(lx) en een zwarte vorm van Nieuw Caledonië (lx). Opvallend zijn

de twee exemplaren van Ethiopië: de ene met een zware eeltrand,

de andere met een zwak c-itwikkelde eeltrand.

In twee gevallen doet zich het verschijnsel voor dat van één

soort gesluierde vormen bekend zijn. Tussenvormen zijn bekend.

Het betreft hier Erosaria ( Erosaria ) gangranosa (Dillwyn) en

Erosaria (Erosaria) boivini (Kiener). Beide gesluierde vormen

worden door de 'Splitters' opgevat als respectievelijk een onder-

soort en een aparte soort. Op de dia ziet u alleen de gesluierde

vorm van Erosaria ( Erosaria ) gangranosa (Dillwyn) naast de 'nor-

male' vorm. Van Erosaria (E. ) boivini
_

(Kiener) ziet u een 'norma-

le' vorm en een halfgesluierde vorm, beide afkomstig van dezelfde

vindplaats.

Dat alle soorten kauries zo variabel zijn, gaat niet altijd op.

Uitzonderingen zal ik nu met u bespreken.

Binnen één soort wil de variatie zich nog wel eens beperken tot

een aantal extreme vormen, die ook zeer plaatselijk voorkomen. Ik

zou hier willen spreken van ondersoorten of rassen. Enkele voor-

beelden hiervan zijn:

Erronea (Adusta) onyx (L.) en haar ondersoorten. Met uitzonde-

ring van de zeer zeldzame Erronea (A.) onyx nymphae (Jay) ziet u

hier Erronea (A.) onyx onyx (L.), voorkomend in de N.W. -Stille

Oceaan, E. (A.) onyx adusta (Lamarck), voorkomend langs de kust van

Oost-Afrika, E. (A.) onyx melanesiae
, ......

Schilder, bekend van Thailand

en de Salomon Eilanden en E. (A.) onyx succincta (L.), voorkomend

in de Perzische Golf, India en westelijk Indonesië. E. (A.) onyx

nymphae (Jay) is endemisch rond Diego Garcia. Burgess (1985) is

van mening, dat het hier waarschijnlijk om afzonderlijke soorten

gaat.

Een ander voorbeeld is Notadusta punctata (L.). Op deze dia

ziet u een kleine glazige vorm met rode stippels van Tahiti,
Notadusta punctata trizonata (Sowerby) genaamd, een reuzevorm van

Tanzania en de 1 normale ' vorm van N. punctata punctata <L.),
de laatste twee vormen ondoorzichtig en met blauwachtige stippen

op het dorsum. Ook het dier van N. punctata trizonata (Sowerby)

lijkt op het eerste gezicht anders. Meer onderzoek zal waarschijn-
lijk aantonen, dat het hier een afzonderlijke soort betreft.
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De reuzevorm echter beschouw ik als plaatselijk ras, zonder enige

verschillen met de 'normale' vorm. Ook van andere soorten zijn van

Tanzania reuzevormen bekend.

Nog een voorbeeld vinden we bij Cribrarula cribraria (L.),

welke voorkomt in de gehele Indische en westelijke Stille Oceaan.

In het westen, langs de kust van Oost-Afrika komt een constant

kleinere vorm voor, welke ik beschouw als aparte ondersoort, nl.

Cribrarula cribraria comma (Perry). Langs de kust van Australië

komen een aantal zuivere populaties voor. Zo is er een populatie
met uitsluitend witte exemplaren en is er een populatie in het

diepere water van de Exmouth Golf, waar exemplaren voorkomen, die

eruit zien alsof ze nog niet helemaal volwassen zijn. Echter de

laatste twee kunnen niet op grond van andere kenmerken onderschei-

den worden van de 'normale' vorm, zoals C. cribraria comma (Perry)

en daarom beschouw ik beide niet als ondersoort.

De meest duidelijke voorbeelden van ondersoorten vinden we bij
de kauries van Erosaria s.s. Een aantal voorbeelden zal ik met u

bespreken.
Erosaria (E.) guttata (Gmelin) kunnen we duidelijk scheiden in

drie ondersoorten. Dit zijn E. (E.) guttata guttata
_

. (Gmelin).

voorkomend in de zuidelijke Filippijnen en bij Australië, E. (E.)

guttata azumai Schilder, voorkomend in de wateren rond Taiwan en

E. (E. ) guttata surinensis Raybaudi Massilia, welke gevonden wordt

bij Melanesië. De eerstgenoemde, hier op de dia, wordt gekenmerkt
door een grote vierkante witte vlek op beide zijden, dorsaal grote

witte stippen, en roodbruine vlekken en tanden op de basis. De

ondersoort E. (E.) guttata azumai Schilder, mist de vierkante wit-

te vlekken op de zijkanten en de strepen, die over de tanden lopen,

lopen door tot op de zijkanten. De meest afwijkende vorm. E. (E.)

guttata surinensis Raybaudi Massilia, lijkt nog het meest op E.

(E.) guttata azumai Schilder, maar is veel slanker, roder van

kleur en mist de grote witte stippen op het dorsum.

Op deze dia ziet u de diepwater vorm van Erosaria (E.) margi-

nalis marginalis (Dillwyn) en twee exemplaren van E. (E.) margi-

nalis pseudocellata Schilder & Schilder. De eerste is geelbruin

gekleurd dorsaal, de basis is violet. In dit diepwater exemplaar
is het dorsum geel, de basis wit. E. (E.) marginalis marginalis

(Dillwyn) komt alleen voor tussen Zuid-Afrika en Zanzibar. De on-

dersoort E. (E.) marginalia pseudocellata Schilder & Schilder is

endemisch voor Somalië en wordt gekenmerkt door de violetbruine

kleur op het dorsum en een helder violette basis.

Als laatste voorbeeld van deze groep noem ik E. (E.) helvola

(L.). Zonder op dit voorbeeld uitgebreid in te gaan, toon ik u

die ondersoorten, welke ik onderscheid, ü ziet hier respectieve-

lijk E. (E.) helvola helvola (L.), E. (E.) helvola mascarena

(Melvill), uitsluitend India, E. (E.) helvola hawaiiensis (Mel-

vill), uitsluitend Hawaii, E. (E.) helvola callista (Shaw),
voorkomend rond de Marquesas Eilanden, er E. (E. ) helvola citri-

nicolor Iredale, 1935, van Australië. Het begrip ondersoort moet

hier waarschijnlijk meer gezien worden als 'zuiver ras'.

Ook kan het voorkomen, dat groepen van soorten erg veel gelijke-
nis met elkaar vertonen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de

(onder)geslachten Cypraeovula en Notocypraea. Omdat de dieren be-

horend tot deze (onder ) geslachten een directe ontwikkeling hebben,

is het niet verwonderlijk, dat hun verspreiding erg beperkt is.
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Zo treffen we de soorten van het (onder)geslacht Cypraeovula al-

leen in Zuid-Afrika aan, en zijn de soorten van het (onder)ge-
slacht Notocypraea alleen in Z.W.-Australië aan te treffen. Bin-

nen dit gebied komen een groot aantal soorten voor. Op deze dia

ziet u enkele soorten van Cypraeovula; Cypraeovula (Luponia)

edentula (Gray) en Cypraeovula (C.) capensis (Gray), en Notocy-

praea: N. (N.) angustata (GmeTinT, N. (N.) piperita (GrayTT N.

(N.) comptonii (Gray) en Notocypraea (Guttacypraea) pulicaria

(Reeve). Door hun directe ontwikkeling zijn de soorten sterk ge-

isoleerd, waardoor zij zich zo snel tot afzonderlijke soorten

ontwikkeld hebben. In Notocypraea komt daar dan nog bij, dat ie-

dere soort, m.n. N. (M.) piperita (Gray), enorm variabel is en

een aantal populaties in het westen van Australië nogal raszuiver

is.

Wanneer we Zonaria (Z.) annettae (Dall) en Zonaria ( Z. ) aequi-

noctialis Schilder beschouwen, dan zien we een sterke gelijkenis
in schelp en dier. Echter de eerste soort komt alleen voor in Me-

xico, Z. (Z.) aequinoctialis Schilder komt voor in Panama. Derge-

lijke gevallen kunt u ook zien in de hier aanwezige tentoonstel-

ling bij de soorten Macrocypraea cervinetta (Kiener)(oostelijke

Stille Oceaan) versus Macrocypraea zebra (~L.) (Golf van Mexico en

Florida tot Brazilië) en Luria isabella (L.) (Indische Oceaan en

westelijke Stille Oceaan tot Hawaii) versus Luria isabellamexicana

(Stearns) (oostelijke Stille Oceaan: Mexico tot Panama). Een der-

gelijk verschijnsel wordt in de fylogenie aangeduid als 'sibling-

species'.
De variabiliteit bij kauries in al haar gradaties is afwezig in

de volgende voorbeelden. Hier hebben we te maken met wat Burgess
(1985) omschreef als 'laboratorium-soorten'. Hij wilde hiermee

zeggen, dat men de soorten die het hier betreft'nooit met zeker-

heid als zodanig kan herkennen
op

de schelpkenmerken alleen. Het

enige kenmerk.dat uitsluitsel geeft over de ware identitiet van

de kaurie, is de uitwendige (misschien ook inwendige) anatomie

van de weke delen. Twee voorbeelden wilde ik u laten zien van de

thans drie bekende gevallen.
Allereerst het soort-complex Blasicrura teres - alisonae. u

ziet hier op de dia twee exemplaren van Blasicrura teres fGmelin)

van Hawaii en Mozambique (Oost-Afrika) en Blasicrura alisonae

(Burgess) van Hawaii en Zanzibar (Oost-Afrika).Op de schelp al-

leen zijn de soorten moeilijk te scheiden. Echter Burgess (1985)

geeft een aantal kenmerken voor exemplaren uit Hawaii, die meestal

wel op gaan voor iedere soort. Zo is in 85% van de gevallen een

grote vierkante dorsale vlek aanwezig in B. alisonae (Burgess),

terwijl deze gewoonlijk niet aanwezig is ir B. teres
_

(Gmelin).
Minder vaak gaan de volgende kenmerken op: de vlekken op de eelt-

rand bij B. alisonae (Burgess) zijn ca. 3 mm in diameter, terwijl
deze bij B. teres

_

TGmelin) ca . 4 mm zijn; de twee centrale banden

in de juveniele tekening op het dorsum zijn met elkaar verbonden

in B. alisonae (Burgess), maar niet in B. teres (Gmelin); de

kleur is grijzer van B. alisonae (Burgess) dan van B. teres

(Gmelin), welke gewoonlijk groenig van kleur is. Echter zoals al

gezegd, gaan deze kenmerken niet altijd op. Het exemplaar van

B. alisonae (Burgess) uit Zanzibar is de eerste melding van deze

soort van Oost-Afrika.
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Bij het Lyncina carneola-complex is de situatie nog ingewik-

kelder. Hier hebben we zelfs te maken met vier soorten! Drie er-

van kunt u hier op de dia zien. Dit zijn Lyncina carneola (L.),

voorkomend in de Rode Zee, Indische en Stille Oceaan, Lyncina

propinqua (Garrett), uit de Filippijnen en Oceanië, en Lyncina

leviathan (Schilder & Schilder), ook uit de Filippijnen en Ocea-

nië. Alleen deze laatste is altijd op de schelp alleen ook te on-

derscheiden, omdat zij de enige soort is die knobbeltjes heeft op

de eeltrand. L. propinqua (Garrett) is gewoonlijk grijzer dan L.

carneola (L.) en heeft een paarse ring boven de eeltrand. Echter

opgemerkt moet worden, dat exemplaren van L. carneola (L.) uit

de Rode Zee en Indonesië vaak ook zo'n ring vertonen.

Tot slot wilde ik nog even ingaan op twee situaties, waar het

allemaal niet zo duidelijk is. Als eerste voorbeeld wil ik het

probleem van Ovatipsa coloba (Melvill) noemen. Hier speelt de

vraag of dit slechts een vorm van de eerder besproken Ovatipsa

chinensis (Gmelin) is of een aparte soort. Het wordt nog moeilijker

wanneer u deze twee vormen van O. coloba_ (Melvill) ziet.

Links ziet u de zeldzame O. coloba coloba (Melvill), voorkomend

rond de Malediven en Ceylon (Sri Lanka). Rechts de veel algemenere
O. coloba greegori (Ford), voorkomend langs de westkust van Thai-

land. Kenmerkend voor O. coloba coloba (Melvill) zijn de zware

eeltranden met donkere stippen en de crèmebruine basis met sterk

ontwikkelde tanden. Bij O. coloba greegori (Ford) zijn de eelt-

randen zwak ontwikkeld met violet gekleurde stippen en de basis

is oranje met veel minder sterk ontwikkelde tanden, zoals dit het

geval is bij O. coloba coloba (Melvill). Zelf ben ik van mening,
dat het hier om twee ondersoorten gaat van een afzonderlijke soort.

Het volgende probleem is nog niet naar tevredenheid op te los-

sen. U ziet hier van links naar rechts: Zonaria (Z.) angelicae

(Clover), Z. (Z.) petitiana (Crosse) en Z. (Z.) pyrum (Gmelin).
Zonaria (Z.) pyrum (Gmelin) komt voor in de gehele Middellandse

Zee en langs de kust van West-Afrika zuidelijk tot aan Angola.
De twee andere soorten worden alleen aangetroffen bij Senegal en

Gabon. Het probleem doet zich voor in die gebieden, waar ze alle-

drie voorkomen, dat vele tussenvormen bekend zijn. De exemplaren
zoals hier afgebeeld, zijn typisch voor iedere 'soort' en u zult

dan wel begrijpen, dat het moeilijk te geloven is, dat dit één

soort zou kunnen zijn. Opvallend is dat dit zelfde probleem zich

ook voordoet bij andere groepen, bijvoorbeeld Conidae, in dit ge-

bied
.

Ik wilde nog enkele opmerkingen aangaande het besprokene ma-

ken. Zoals eerder al gezegd is de variabiliteit binnen de soort

gewoonlijk groot. Natuurlijk blijven er problemen bestaan met

betrekking tot een aantal gevallen, omdat nu eenmaal niet iedere

kaurie-soort even dik gezaaid is. Als gevolg van het anatomisch

onderzoek
mogen een aantal nieuwe 'laboratorium-soorten' verwacht

worden.

Verder is het opvallend, dat voornamelijk in de geslachten
Erronea (Adusta) en Erosaria s.s. ondersoorten te onderscheiden

lijn van deze twee groepen. Ongeveer evenveel soorten recent als

fossiel zijn bekend, waarvan ca. de helft van de recente soorten
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al fossiel gevonden zijn. In het licht van de evolutie zou ik ge-

neigd zijn te zeggen, dat deze groepen nog in de kracht van hun

speciatie zijn. Ook opvallend is dat die soorten, die tot de

'laboratorium-soorten' behoren, ook fossiel ruim vertegenwoordigd

zijn, maar met aanmerkelijk minder soorten, die thans nog voorko-

men,. Die soorten die zo variabel zijn, zijn meestal met veel meer

fossiele soorten vertegenwoordigd dan met recente. Hier zou ik
ge-

neigd zijn te zeggen, dat uit deze groepen de kracht tot speciatie

nagenoeg verdwenen is. Die groepen die juist weinig variabel zijn,
doch met vele sterk op elkaar gelijkende soorten vertegenwoordigd

zijn, zoals Nesiocypraea, Cypraeovula, Notocypraea en Cribrarula,

zijn allemaal uitsluitend recent bekend. Door hun ontwikkeling

( Cypraeovula en Notocypraea ) of hun sterke isolatie (Nesiocypraea )

(diepwater ) en Cribrarula (met uitzondering van C
.

cribraria zijn
alle soorten zeer beperkt in hun verspreiding) hebben deze een

groot potentieel tot speciatie in de evolutie lijkt wel. De enige

uitzondering hierop lijkt het geslacht Zonaria, zoals door Schil-

der & Schilder voorgesteld, echter hier wil ik tegen inbrengen,
dat deze

groep qua schelpkenmerken niet monofyletisch is.

Hoewel het laatste woord over de systematiek van de kauries

nog niet gesproken is, hoop ik u toch enigszins een indruk te heb-

ben kunnen geven van de variabiliteit bij kauries in al haar fa-

cetten en met al haar problemen, die men bij de bestudering van de

schelp tegenkomt. In ieder geval heeft u de afgelopen drie kwar-

tier kunnen genieten van de dia's van deze fraaie schelpen. Ik

dank u voor uw aandacht.
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