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Lastury v dějinách lidstva 
(XXX.část) 

 

PhDr. Petr Borovec Ph. D 
 
 
  (cesta za „červeným pokladem“ hrotitou ústřicí) 
 

Ještě před svoji cestou do Jižní Ameriky na podzim v roce 2009 jsem jako 
sběratel lastur neměl příliš vyhraněný rod, kterému bych věnoval zvýšenou pozor-
nost. Po návratu z Peru jsem se začal více zajímat o rod Spondylus, se kterým 
jsem se na západním pobřeží Jižní Ameriky běžně setkával, především v podobě 
uměleckých artefaktů. Jednalo se především o rody Spondylus calcifer a        

Spondylus princeps. Ne-
bylo přitom zvláštností, že 
jeden druh spondylu (ost-
novky) byl „intarzován“ 
kousky spondylu jiného 
druhu. Běžně byly 
z ostnovky kalifornské 
odstraněny hroty, lastura 
byla naleštěna a vykládá-
ny kousky nachového Sp. 
calcifer, tmavšího Sp. 
princeps a tyrkysu. Ob-
vyklým motivem zobra-
zovaným na naleštěných 
lasturách byl pták ozobá-

vající rybu.  
Archeologické nálezy chimúské kultury podtrhují význam hrotité ústřice, 

například  sošku lidské postavy držící v rukou velkého Sp. princeps. Z dalších ná-
lezů uveďme náušnice s vyobrazením ostnovek v kombinaci s modrým kamenem 
a zlatem. 

Inkové nazývali  ulity spondyla chaquira a vysoce si je cenili. S hrotitými 
ústřicemi obchodovaly prakticky všechny předkolumbovské kultury, které se do-
týkaly pacifické části Jižní Ameriky. Dovážely je i kultury vnitrozemské prostřed-
nictvím dálkového obchodu. Lze jen hrubě odhadnout, kolik tisíců lidí muselo být 
zainteresováno do těchto obchodních transakcí. Kromě Inků zde hráli velmi důle-
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žitou roli i Chinchové („tichomořští Vikingové“), obývající jižní část dnešního Pe-
ru. Trosky jejich říše byly odkryté především nedaleko ústí řeky Chincha La Cen-
tinela. Se svými podnikatelskými aktivitami dosáhli Chinchové stejně velký akční 
rádius jako mnohé kultury žijící na pobřeží dnešního Ekvádoru, odkud se spondy-
lus běžně dovážel do center incké říše.  

Jeffrey Quilter udává ve své knize Poklady And (s. 151), že kromě vysoce 
ceněného tmavomodrého lazuritu přiváženého až z Chile a peří barevných 
papoušků z hlubin amazonského pralesa si Inkové cenili právě spondylu neboli 
ostnovky.  

Obzvláště nádherné 
kusy velkých, světle 
červených spondylů se 
nacházely v tropických vodách 
Ekvádoru a v dalších 
lokalitách na sever. Červený 
Spondylus princeps (ostnovka 
kalifornská) byla „červeným 
pokladem“ a Inkové ji 
považovali za potravu 
samotných bohů. Části jiných 
ostnovek sloužily pro výzdobu 
nejrůznějších uměleckých 
artefaktů. Lastura Spondylus 
princeps měla však výsadní 
postavení mezi ostatními 
ostnovkami a zdobena byla většinou jako samostatný umělecky hodnotný kus.  

Ostnovky byly ceněné ještě z jednoho důvodu. Žijí ve velkých hloubkách, 
proto jsou jen velmi obtížně dosažitelné. Je možné, že inčtí panovníci 
zaměstnávali speciální potápěče, kteří pro ně lovili ostnovky z hloubek pro 
normální smrtelníky nedosažitelných.  
Zbytky ulit ostnovek nacházejí archeologové po celém pobřeží Jižní Ameriky, 
které Inkové ovládali. Existují názory, že se v době největší slávy Inků (přibližně 
2. polovina 15. století) dováželi ostnovky až z pacifických oblastí dnešního 
Mexika.  

Na jedné ze svých výprav, které předcházely proniknutí do tumbezského 
zálivu a do Caxamarky, se Francisco Pizarro roku 1527 setkal s vory, které byly 
naložené zlatem, stříbrem a textiliemi. Toto bohatství mělo sloužit za výměnu 
„jakýchsi ulit“, psáno podle kronikáře, ze kterých se pak dělaly kuličky červené 
barvy.   



 6 
 

Ještě v 18. století se na pobřeží dnešního Mosambiku používaly běžně 
kauri k obchodním účelům mezi Portugalci a domorodci. Kauri se z ostrovů 
Querimbas vyvážely až do východní Asie, kde rovněž sloužily jako měna. 
Historické záznamy udávají, že za 30 litrů (1 panža) kauri se dávalo 1 cruzado 
(400 reálů). Ke směně sloužily také korálky „misanga“, které se vyráběly 
v Benátkách, ale i v jižním Portugalsku. Každý mosambický region měl své 
oblíbené tvary, barvy a množství navlékané na šňůrky. Podél řeky Zambezi měl 1 
svazek (500 šňůrek), v němž byla polovina korálků bílých, jedna čtvrtina modrých 
a jedna čtvrtina zelených, hodnotu 15 cruzados = 600 reálů. „Misanga“ se 
nemusela počítat na svazky, častěji se prodávaly menší hodnoty zvané mite, lipote 
a motava. Nejžádanější „misanga“ byla z lokality  Lourenqa marques.  

Francouzi jsou ve světě známí gurmáni. S francouzskou kuchyní jsou 
neodmyslitelně spojováni i hlemýždi, chovaní na „šnečích farmách“ především 
v oblasti Burgundska (odtud pochází i obchodní název šneci po burgundsku). Asi 
nejznámější šnečí farmou je chovná stanice poblíž vesnice Bernon v kraji, kde se 
„narodilo“ šampaňské. Denis Petit zde chová přibližně 300 000 hlemýžďů 
kropenatých (Cryptomphalus aspersus maximus). Hlemýždi kropenatí pocházejí 
původně ze severní Afriky. Ve Francii se začali ve velkém chovat přibližně od 70. 
let minulého století. O šnečí farmě Denise Petita pojednává i článek Markéty a 
Michaela Foktových Pochoutka s domovem na zádech v časopisu Lidé a Země 
(roč. 60, 07/2011, s. 32-39).  

M. Fokt ve svém článku udává,  že francouzští mniši skladovali ve 
středověku hlemýždě ve sklepeních klášterů jako železnou zásobu na hubené časy. 
S „héliculture“ čili s moderním velkochovem se začalo ve Francii, jak bylo již 
výše uvedeno, až v poslední třetině 19. století a od té doby patří Francie a šnečí 
pochoutky neoddělitelně k sobě. Na francouzských šnečích farmách se hlemýždi 
označují různými pojmy, např. „ecargot“ nebo „gros gris“. 

Hlemýždi mají v historických zápisech „dlouhou niť.“ Již Plinius Varro 
psal o nádobách zvaných kochleária, kde Římané hlemýždě skladovali. Římané 
také údajně zavlekli hlemýždě na Britské (tehdy Cínové) ostrovy. Francouzi je 
„eskortovali“ zase do Karibiku.  

Možná, že vás překvapí, že dnes jsou klasičtí hlemýždi zahradní ve 
Francii nedostatkovým zbožím, proto se do Francie dodávají hlemýždi z východní 
Evropy (i od nás). Existují velké cenové relace, které závisí na místě, odkud 
chovaný hlemýžď pochází. Markéta a Michael Foktovi uvádí, že 1 kg hlemýžďů 
z Maďarska stojí přibližně 1 euro, 1 kg z francouzských chovných stanic však 40 
euro!  

U nás se věnují úspěšnému chovu hlemýžďů manželé Součkovi z Brna. 
Roku 1994 připravili jako první na světě „šnečí játra v oleji“ a dále vyrobili ze 
šnečích vajíček i „kaviár.“ Zbývá dodat, že proti gustu žádný dišputát..!  
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Svět starožitností je zároveň i světem umělecky zpracovaných perel. Perly 
byly velmi oblíbeným ozdobným prvkem zejména doby barokní (přibližně 1. 
polovina 17. století – 2. polovina 18. století). Název baroka je možné odvodit 
z francouzského baroque, což znamená podivný, bizarní. Jiná verze výkladu 
vychází z portugalského 
barocco, což je pojmenování 
perly nedokonalého tvaru. 
Na evropském kontinentě 
dosáhlo baroko svého 
vrcholu především za vlády 
francouzského krále 
Ludvíka XIV. V módě byl 
masivní nábytek zcela 
pokrytý ornamenty. 
Upřednostňovala se 
slonovina, želvovina a 
rovněž perleť. Perleť se 
preferovala jako dekorační 
materiál hluboko do 19. 
století (období tzv. historismu) především k výzdobě drobných uměleckých 
předmětů. Uměleckým předmětem mohla být i zbraň (některé měly pouze 
dekorativní funkci, sloužily dokonce jen jako součástí oděvů).  

Perleť byla velmi oblíbeným dekoračním materiálem pro své vlastnosti, 
dala se velmi snadno řezat a opatřovat rytím. Perly, které byly součástí 
historických šperků, měly hlubší lesk díky tukům, které vylučovala pleť. Perly a 
perleť se čistily terpentýnem. Dnes se při restauraci perleť lepí pomocí 
epoxidových pryskyřic.  

Vraťme se do doby románské, protože i v této době se používaly perly, 
např. jako dekorace pro oblečení bohatších vrstev. Románské oblečení mělo 
košilový vzhled podobný antické tunice. V náhrobku kněžny Ludmily se zachoval 
fragment tuniky. Rukávy i spodní lem zdobily nákladné výšivky doplněné perlami 
a drahými kameny. Je pochopitelné, že perly si mohly dovolit jen nejvyšší vrstvy 
(přesto se oblečení prostých lidí nelišila střihem od bohatších, rozdíl byl 
v materiálu).  

Perly byly použity i ve vrcholném šperkařském díle (v našem seriálu už 
zmiňovaném) - svatováclavské koruně. Méně je známé další velkolepé dílo 
karlovského zlatnictví a klenotnictví - koruna Karlovy dcery, anglické královny 
Anny. Koruna kdysi zvaná „česká“ je osázena safíry a perlami. Dnes je součástí 
rezidenčního pokladu v Mnichově.  
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Perleť byla použita při výrobě plenáře sv. Markéty z roku 1406 v kostele 
břevnovském. Perletí je vyzdoben i plenář kolovratský nazvaný podle svého dárce 
Hanuše z Kolovrat, vytvořený r. 1463 zlatníkem Martinem. V 15. století byla 
perleť (perlové reliéfy) velmi oblíbená. Z 15. století pochází tzv. ručičkový prsten 
s Adamem a Evou, držícími ve svých zdvižených rukou perly.  

Perly se používaly jako ozdobný prvek na plášťové spony a pásy, což 
byly kromě prstenu nejobvyklejší středověké šperky. Perly zdobily i vínky a 
čelenky, známé však  pouze jen z vyobrazení, např. Madona zbraslavská, po r. 
1350, dále kodex Jana z Jenštejna, před r. 1397.  

Další zajímavou památkou zdobenou perlami jsou pektorály z doby Karla 
IV., např. zlatý pektorál s perlami a safíry, dnes v BNM v Mnichově. Perly 
nalézáme dále v gotických výšivkách. Ovládaní ručních prací (vyšívačství) patřilo 
k běžným dovednostem mnoha urozených dam. Zachovala se např. perlová 
výšivka na červené sametové mitře ve svatovítském pokladu v Praze. Ve 
středověku se ve výšivkách perlami hustě pokrývaly celé plochy motivů. 
Přemyslovci Jindřich Břetislav a Konrád Ota si na konci 12. století dali vyzdobit 
černý ornát pro svatovítský chrám. Perlami byly mnohdy vyšívány i výsostné 
znaky královské a císařské, čeští lvi a císařští orli. Pražský arcibiskup Jan 
z Jenštejna daroval svatovítskému chrámu perlami vyšívaný kříž, který se oblékal 
na kasuli. 

Jako zajímavost uvádím zvyk havířů, kteří nosili o Božím těle na žerdi tři 
perlové obrazy se Zvěstováním, Narozením a Stětím sv. Barbory. Perlové obrazy 
se od havířů pokusil získat císař Ferdinand I. Gotické perlové výšivky se ve 
většině případů nedochovaly.  

S vyobrazením perel jako ozdobného prvku se lze setkat i na historických 
mapách. Stylizovaná mapa Čech v Balbínových Miscellaneích z roku 1679 je 
ověnčena zdobnou stuhou, která je propletena dvojitou šňůrou perel. Autorem je 
snad Karel Škréta mladší.  
 
                                                                                                                
(pokračování) 
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Dálkový výslech 
 

 

Jaroslav Sus 
 

1. V kolika letech jste propadl své vášni? 
 

Léta běží – vášeň to ještě nebyla, prostě v mém pokojíčku na knihovně 
stála velká mušle křídlatce. Často jsem poslouchal, jak šumí moře. Záhy jako 
školák, jsem začal s akvaristikou  a posléze docela úspěšně pokračoval. Na moje 
velké akvárium se chodilo dívat  řada přátel, vč.učitelek, tak jsem pro školní 
družinu zařídil velké akvárko (cca. 500 l.) a dětem vyprávěl o podvodní fauně.  
Poté jsem v oboru  ichtyologie 11 let působil  externě  včetně výstav a korálů  
v pražské ZOO. 
 

2. Co bylo impulsem právě pro konchiologii? 
 
Prostřednictvím literatury a filmů z podmořského prostředí (J.Y.Cousteau, 

T. Heyerdahl), mne lákalo více moře.  Na doložku  k OP do NDR a PLR, jsem 
riskoval a první moře bylo moře baltické. To bylo v roce 1962  a dále. Tam 
v rybích obchodech byly též různé  mušle z celého světa, dovezené námořníky. 
Líbily se mi, tak jsem si jich tehdy několik levně koupil. Vystavil je vedle 
rodinného křídlatce a založil   malou sbírku.  V dalších letech, jako již profe-
sionální potápěč  jsem navštívil řadu moří, kde v hloubkách do 85 m, zvláště 
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několikrát pra-
covně na Kubě, 
jsem sbíral ty, co 
se mi líbily, včetně 
Coralo negro, který 
je vzácnější než 
Červený korál.  Je 
zajimavé, že velcí 
křídlatci aj. se na-
chází pouze v cca 
7m hloubce na pí-
sku. Když Fidel  
dovolí, sbíráte až 
30 cm velké skoro 
jako houby v lese.  
 

3. Nacházíte 
pochopení 
u partnera 
nebo 
přátel? 

 
Tím,že se mi 

líbí mušle větší jak 
5cm, tak jsem zapl-
nil všechna volná 
místa v obývacím 
pokoji a tím sko-
nčilo pochopení su-

bjektivní krásy pro mojí manželku. Sbírku jsem převezl a uložil do velké vitríny 
na chalupě. 

     
4. Nadchnul jste někoho dalšího pro sbírání lastur? 

 
Určitě ano. Při svých přednáškách jsem malé zavinutce, hvězdice a.j., 

rozdával účastníkům dění.  Rád bych slyšel třeba od Jardy Koláčka, co bylo dříve: 
„mušle nebo potápění”. Je totiž můj potápěčský odchovanec.  Na důkaz moji 
osvětové činnosti, vám též prozradím, že můj dobrý a zcestovalý přítel, akad. 
sochař z Pardubic, se mi svěřil „nejraději bych si je dal do vany, sednul si mezi ně 
a kochal se”.  
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5. Kolik druh ů čítá Vaše sbírka? 

 
 Nevím, neumím dobře počítat, mám též hodně malých druhů  a hlavně na 

na odborné určení čeledí jste odborníci vy, výboroví přátelé. Já odborné názvy 
nemusím, prostě se mi mušličky líbí ! 
 

6. Jak máte sbírku uloženou? 
 

Neuspořádaně. Hezké a velké v bytě, ostatní na chalupě ve vitríně a na 
zdech, kde mám rovněž sbírky motýlů z celého světa. 
 

7. Máte své oblíbené druhy a proč? 
 

Tak to je ta naposledy získaná a hezká. To mi vydrží tak rok, než najdu 
další novou a hezkou. Vlastním kyjovku 75 cm z hloubky 42 metrů, měla v sobě 
perlu o velikosti nehtu palce. Nyní osazená ve zlatě zdobí hruď mojí drahé ženy. 
 

8. Která je Vaše nejmilejší nebo nejvzácnější lastura? 
 

Přátelé trochu jinak,milá je mi 70 cm velká sádrová tritonka, do které 
Libuška Šafránková třídila perly ve filmu pana V. Vorlíčka „Jezerní královna”. 
Jako odborný poradce F.S. Barrandov, jsem zapůjčil  originály lastur pro výrobu 
rekvizit.  Zbudilo to tehdy velký obdiv. 

 
9. Která lastura je Vaším snem? 

 
Získat Zévu obrovskou větších rozměrů.  

 
10. Pomáhá Vám náš klub ve Vaší zálibě? 

 
Je příjemné , že moji zálibu, prostřednictvím klubu sdílí další lidé, těším 

se na setkávání s přáteli, byť navštěvuji pouze mezinárodní výstavu v Ládví. Po-
mohl jsem pro ČKSL sehnat sál Ládví a snažím se i o propagaci v tisku. Přátelé 
z výboru klubu mi pomáhají, ale hlavně čerpám též z vynikajícího periodika  
VOLUTA. 
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Marsa Alam 2012 
Michal Jurásek 

 
 
 

    Letošní  „prorocký“ rok 2012 pro mne začal opravdu bouřlivě. Po mnoha 
peripetiích jsem doslova utekl k moři. Na přelomu dubna a května jsem si zabalil 
svých pár švestek a opravdu velmi narychlo  sám odjel k moři. Těšil jsem se na 
čas klidu, mlčení, samoty, na zklidnění vířících se myšlenek. A jak to už bývalo, 
odjel jsem zase jinam, než jsem si přál a  původně plánoval. Počáteční obavy 
rázem vystřídal klid. Cíl: Marsa Alam, Egypt, těsné sousedství s hranicemi 
Súdánu. 
    Cesta uběhla velmi rychle, veškeré starosti zůstaly přede dveřmi letiště. 
Blaženě jsem si vychutnával pohoštění v oblacích a těšil jsem se na moře. Když se 
pode mnou klikatil Nil, věděl jsem, že brzy budu u cíle. 

Počasí vládlo teplé, ale snesitelné, a letovisko, ve kterém jsem se 
zabydlel, bylo velmi příjemné. A jelikož bylo zaplněno pouze ze 40%, vybral 
jsem si po předchozí dvouhodinové obhlídce areálu  pokoj v nejzadnější , klidné 
části s výhledem na moře. Byl jsem spokojený. Stačilo jen otevřít francouzské 

dveře a vyběhnout 
k pláži. Měl jsem štěstí. 
Tato pláž nebyla hlavní 
a nebyla pro turisty, 
tudíž na ni nikdo ani 
nechodil. Nalezl jsem 
vytoužený klid bez lidí, 
bez rámusu, 
zbytečných slov. 
Nebylo to jediné místo, 
kam jsem chodil a kde 
jsem trávil dlouhé 
hodiny. Brával jsem si 
šnorchlovací výstroj a 
vyrážel na 
mnohahodinové cesty 

do vzdálených míst na dlouhé, pusté pláže a do pouště.  
    Ráz krajiny Marsa Alam je tabulovitý, má tvar roviny. V bodě, kde končí 
poušť, začíná moře. Moře a poušť tu jsou v těsném sousedství. Vyprahlá země a 
životem překypující vodní živel. Vstup do moře je většinou velmi pozvolný. Mě 

liduprázdné pláže - něco pro hledače! 
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zajímala jen příroda, pozorování života a objevování lastur. Většinu času jsem 
propotápěl a prošnorchloval. Cítil jsem se v bezpečí a to po celou dobu pobytu. 
Dlouhé pláže byly lemovány několika pásy fragmentů staticíců vyplavených lastur 
a korálů, podle toho, kam dosahoval příliv. Nejzachovalejší lastury se nacházely 
v nejvyšším pásu vzdáleném i desítky metrů od moře a v poušti, kde byly často 
zasypány pískem. Občas jsem potkával místní obyvatele. Brávali mě sebou po 
bezpečných „stezkách“ v moři až na samý okraj reefu, kde lovili nádherné 
Tridacna maxima, které potom na břehu rozbíjeli balvany a syrové pojídali. Srdce 
se mi svíralo nad střepy těchto krásných lastur. V poušti jsem objevil i hřbitov 
stovek rozbitých Lambis truncata sebae a Tricornis tricornis. Musel jsem se učit 
chápat, že právě maso těchto měkkýšů je zdrojem proteinů pro zdejší chudé, avšak 
milé a vstřícné obyvatele. 

    Život ve zdejším moři je velmi pestrý. Vedle množství kaniců, klipek, 
pyskounů, ploskozubců, bodloků a dalších jsem na svých vodních toulkách každý 
den potkával karety obrovské (Chelinia midas) s délkou jednoho a půl metru. 
V dálce jsem spatřil i dugongy, vodní savce z řádu sirén.  Na břehu i pod vodou 
jsem nacházel velké množství bivalvií Quidnipagus patalam, Scutargopagia 

odliv za největšího úplňku v tomto roce 
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deliculata, Tellinella staurella, Asaphis violascens v barvě bílé, oranžové i 
purpurové, Gafrarium pectinatum, Anadara antiquata, Barbatia foliata, Barbatia 
trapezina, Modiolus auriculatus, Chama limbula, Anodontia ovum, Codakia 
tigerina, Ctena divergens, Diplodonta subrotunda, Cardita variegata, 
Lunulicardia auricula, Raeta pellicula, Tridacna maxima a dalších. Škvíry ve 
zkamenělých korálech při pobřeží byly domovem hojného počtu Nerita 
quadricolor, Nerita orbignyana a Nerita sanguinolenta hrajících barvami od bílé 
přes oranžovou až po černou. Objevoval jsem i četné živé Vasum turbinellum, 
Canaruim mutabilis, Thais savignyi, Drupa morum, Volema paradisiaca nodosa, 
Cellana rota, Turbo radiatus, Gibberulus gibberulus albus, Conus arenatus 
aequipunctatus, Conus flavidus, Conus nigropunctatus, Tectus dentatus, 
Conomurex fasciatus.  Ještě více jsem nacházel prázdné schránky Monodonta 
nebulosa, Cerithium caeruleum, C. columna, C. echinatum, C. rostratum, C. 
rueppelli, C. bifasciata, C.petrosa isseli, Melanoides tuberculatus, Planaxis 
savignyi, Modulus tectum, Trochus erithreus, Trochus virgatus, Lyncina carneola, 
L. camelopardalis, L. carneola, L. lynx, Mauritia grayana, Luria isabella, L. 
pulchra, Erosaria nebrites nebrites, E. annulus, Echinolittorina marisrubri, 
Smaragdia rangiana, S. souverbiana, Stomatella varia, Haliotis pustulata, Bursa 
granularis, Tutufa bufo, Distorsio anus, Cymatium exile, Malea pomum, Tonna 
perdix, Drupa hadari, Drupella cornus, Murex forskoehlii, Nassarius fenistratus, 
N.  obvelatus,  Fusinus   verrucosus,  Latirus   polygonus,     Polinices  mammilla,  
Mammilla  melanostoma, Notocochlis qualtieriana, Vexillum amabile, Conus 
striatus, C. textile neovicarius, C. tessulatus, Myurella affinis,  Harpa amouretta 
crassa, Longchaeus maculatus a mnoho dalších neurčených. Krásné lastury jsem 
nacházel paradoxně i na smetištích. V některé dny na některých místech zasáhla 
pobřeží  invaze růžových nežahavých medůz , které se snad rozhodly spáchat 
hromadnou sebevraždu. Ihned byly pohřbívány pracovníky plážové služby do 
hlubokých jam. I malá děcka si medúzy obalovala v písku jako řízky a stavěla 
z nich hrady. Dost morbidní podívaná. 

Egyptské Rudé moře je nejbližší korálové moře nám dosažitelné. Rojí se 
polemiky ohledně samotného Egypta a převládá strach ohledně vývozu lastur. 
Bylo by to téma a zamyšlení na další články. Patří stále ale mezi nádherná a 
bohatá moře. 
 
 
Barevné obrázky k článku na straně 2. 
Foto: autor 
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Vexillum balteolatum 
Manfred Herrmann a Aart M. Dekkers  

 

Tmavě zbarvená forma Vexillum balteolatum (Reeve, 1844) 
(Gastropoda: Costellariidae) 
z několika míst na Filipínách 

 
 

Manfred Herrmann (1) a Aart M. Dekkers (2) 
 

(1) Ulmenstr. 14, 37124 Rosdorf, Německo 
mitridae@gmx.de 

(2) Koewijzend 12B, 1695 CG Blokker, Nizozemsko 
aart.dekkers@wxs.nl 

 
 
 

Souhrn:  
  Při posuzování ulit z rodu Vexillum  nalezených v Roxas  na Filipínách  se 
zdálo, že se v materiálu objevil nový druh, ale bližší pohled odhalil tmavou formu 
Vexillum  balteolatum  (REEVE, 1844), která  byla  nalezena  i  v jiných  oblastech 
Filipín. 
 
Úvod: V r. 2001 Turner zpracovával některé větší kusy rodu Vexillum včetne V. 
balteolatum   (REEVE, 1844),   jež   je   synonymem    pro   Vexillum   plicarium 
(LINNAEUS,  1758).    Popis   nových   druhů  rodu  Vexillum  (DEKKERS,  2007; 
HERRMANN,  2007)  a   přezkoumání   synonym   (HERRMANN  &  GUILLOT  DE 

SUDUIRAUT, 2009)  však ukázaly, že rod Vexillum zahrnuje více platných jmen, 
než se dříve předpokládalo.  I  Vexillum balteolatum  je nyní respektováno  jako 
platný druh (POPPE et al., 2008; HERRMANN &  GUILLOT DE SUDUIRAUT, 2009 a 
BOUCHET,  2012).  Další  zkoumání  lastur  rodu Vexillum   nyní  přináší  novou 
barevnou formu V. balteolatum (REEVE, 1844), která je uvedena v tomto článku.  
 
Zkratky:  
NHMUK Natural History Museum, Londýn, Velká Británie 
NMW Národní muzeum Wales, Cardiff, Velká Británie 
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Systematika: 
Nadčeleď: MURICOIDEA Rafinesque, 1815 
Čeleď: Costellariidae Macdonald, 1860 
Rod: Vexillum Roding, 1798 
 
Typový druh:  Podle pozdějšího určení (Woodring, 1928) platí: Vexillum 
plicatum Roding, 1798 = Voluta plicaria Linnaeus, 1758 = Vexillum (Vexillum) 
plicarium (Linnaeus, 1758). 
 
Rozšíření: Indo-Pacifik 
 
Vexillum (Vexillum) balteolatum (Reeve, 1844) 
 
Srovnání: několik syntypů Mitra balteolata Reeve, 1844 (obr. 1) je  umístěno v 
NHMUK odst. 1966714). Dva syntypy (53,1 a 50.0 mm) byly zobrazeny v práci 
Turnera (1989). Tento druh patří v rámci rodu Vexillum k těm větším a dosahuje 
asi 70 mm (obr. 2). Menší forma byla popsána jako Mitra berthae v Sowerby III 
(1879), (obr. 6, 7). K objasnění statusu tohoto druhu bude potřeba dalšího studia. 
Jeden syntyp se nachází v Melvillově-Tomlinově sbírce (NMW 1955.158.879) a 
byl také zobrazen v Turnerovi (1989). Měří 31 mm a byl získán v Číně. 
          Všechny zkoumané vzorky mají  hladkou hnědou rozrušenou protoconchu. 
Teleoconcha  se skládá z 8 až 10 závitů. Barva lastury je bílá, ale první dva až tři 
závity teleokonchy jsou tmavé. Různé spirálovité linky a pruhy na tělovém závitu 
jsou pro tento druh charakteristické: na nepřerušenou  rudou linku  navazuje  bílý 
pás a žlutavě oranžový pruh, lemovaný z obou stran tmavými pásy. Všechny tyto 
znaky  jsou  patrné  v  horních  dvou  třetinách  tělového  závitu, který  nese silná 
axiální  žebra, ale  pouze  velmi jemné  spirální  rýhy. Na spodní třetině tělového 
závitu se nalézá opět bílý pás a často další rudá linka.  Tato  oblast  se  vyznačuje 
asi sedmi spirálními žebry, stejně silnými jako jsou axiální žebra.  Ústí  je  bílé  
až nažloutlé.. 
 
Varianty:     spodní část až po zakřivení tělového závitu  je někdy zbarvena lehce 
oranžově nebo šedě.  Často  se tyto  barevné rozdíly  vyskytují společně  (obr. 3),  
někdy je ulita v oblasti zakřivení pouze  šedavá (obr. 4) a ve spodní třetině zůstává 
bílá.  Někdy  nažloutlý  pás  přechází  do  šedavé  nebo  oranžové  barvy (obr. 5). 
Některé exempláře berthae jsou hranatější   a  na  zakřivení mají drobné výstupky 
(obr. 6). 
             Náš  materiál  z  Roxas, Palawan, Filipíny (obr. 9 až 11) na  první  pohled 
vypadá  úplně  jinak, protože  ulity  jsou tmavé, často jen s jedním bílým pásem  a 
několika  černými  linkami. Ale  ostatní vlastnosti   jsou shodné  s V. balteolatum: 
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velikost až do 50 mm, 8  teleoconchálních   závitů s  jemnými  spirálními  rýhami 
a asi sedm silných  spirálních žeber  ve  spodní části ulity,  dále čtyři bílé cívkové 
záhyby a zahnutý sifonální kanál.  
            Při  bližším pohledu na oblast zakřivení  tělového závitu je vidět nahnědlá 
barva ukončená  červeno-hnědou  linkou, po  které následuje bílý pruh. Pod tímto 
pruhem jsou ulity zbarveny jednotně,   šedohnědě, jen  s dvěma tenkými černými 
linkami (obr. 10-11).  U jiných  exemplářů je zóna mezi   těmito černými linkami 
světlejší, se žlutavým zabarvením (obr. 8-9) .  Dále je  zde viditelná   další jemná 
červená linka.   Takže jsme si museli položit otázku, zda se kromě  světle šedého 
nebo oranžového  zabarvení  mohou  vyskytovat  i tmavě hnědé varianty.  Důkaz 
této   teorie  můžeme  nalézt  ve  vnitřním rtu:   jeho   zbarvení    je   typické   pro  
V. balteolatum - má bílou základní barvu, rudou čáru v horní části, následovanou 
typickým žlutým pásem ohraničeným černými zónami (obr. 11d). 
 
Závěr:    Vexillum balteolatum (Reeve, 1844) se vyskytuje nejen jako bílá forma  
se  světle  oranžovými  nebo  šedými   variantami,   ale  take  jak o  tmavá  forma  
s  hnědošedým zbarvením  a  jedním  bílým  pruhem   pod   zakřivením  tělového 
závitu.  Tyto tmavé vzorky byly získány z různých míst na Filipínách: Roxas (Pa-
lawan), Olango Island (Cebu), Bohol a Guiwanon (Mindanao). 
 
Poděkování: Chtěli bychom poděkovat Ludovi Steppemu  a Günteru Stossierovi 
za  vypůjčení  exemplářů  nové  barevné  formy  a  Johnu  Wolffovi za přečtení a 
vylepšení anglického textu. 
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Z manuskriptu připraveného do tisku pro Gloria Maris přeložila Irena 
Chvátalová 
 
 
 
 
Popis barevných obrázků ze stran 15 a 18: 
 
Tab. 1: 
Obr. 1-5: Vexillum balteolatum (REEVE, 1844) 
Obr. 1: typ Mitra balteolata, REEVE, 1844 
Obr. 2: Filipíny, 66.6 mm 
Obr. 3: Filipíny, 49.4 mm 
Obr. 4: Filipíny, Bohol, 54.8 mm 
Obr. 5: Filipíny, ostrov Bantayan, sebráno 2006, 40.1 mm 
 
Obr. 6-7: Vexillum balteolatum forma berthae (SOWERBY  III, 1879) 
Ob.. 6: typ Mitra berthae, Sowerby III, 1879 
Obr. 7: Vanuatu, 34.6 mm 
 
Tab. 2: 
 
Obr. 8-11: Vexillum balteolatum (REEVE, 1844), tmavá forma 
Obr. 8: Filipíny, Olango, 37.9 mm 
Obr. 9-11: Filipíny, Palawan, Roxas, sebráno v letech 2010 a 2011, 42.5 
mm, 46.6 mm, 43.5 mm 
 
Všechny zobrazené ulity jsou ze sbírky M. Herrmanna. 
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Nový druh Dolomena wienekei 
Joop WIERSMA  & David MONSECOUR 

 
 

Dolomena wienekei, nový druh v rámci Dolomena labiosa 
 (Wood, 1828) komplexu (Gastropoda: Strombidae) 
 
 
Joop WIERSMA (1) & David MONSECOUR (2) 
(1) St-Pieterstraat 29, 6463 CP Kerkrade, Nizozemsko. 
wiersma.vof@planet.nl 
(2) Dahliastraat 24, 3200 Aarschot, Belgie 
davidmonsecour@telenet.be 

 
Shrnutí:  Nový druh v čeledi Strombidae, Dolomena wienekei sp. nov., je popsán 
ze Šalamounových ostrovů a Papuy – Nové Guiney. Tento nový druh je 
srovnáván s Dolomena labiosa (Wood, 1828), Dolomena abbotti Dekkers & 
Liverani, 2010 a s fosilními druhy Dolomena fennemai (Martin, 1899) a 
Dolomena teschi (Cox, 1948). 
 
Úvod: Woodův (1828) popis Strombus labiosus postrádá jakékoliv informace 
týkající se lokality a rozšíření. Proto Abbott (1960) vybral Bataan a Luzon na 
Filipínách jako typové lokality a rozšíření definoval jako „východní Afrika až 
Ryukyus ve východní Indii“. Všichni další autoři pak Abbotta následovali. 
Nicméně po prostudování několika vzorků z různých míst v této oblasti jsme 
dospěli k závěru, že S. labiosus ve smyslu Abbottově se nemůže týkat jen jednoho 
druhu.  Dekkers a Liverani (2010) rozdělili S. labiosus do dvou druhů: Dolomena 
labiosa z vod východní Afriky a D. abbotti z východního Indického oceánu a 
západní části Tichého oceánu, přičemž použili Dolomena jako plnohodnotný a 
platný rod, čímž následovali Kronenberga & Dharmu (2005). 
 
Podle vzorků z nejrůznějších míst v uvedených lokalitách můžeme jasně definovat 
tři různé druhy v rámci materiálu, který byl původně označen jako D. labiosa ve 
smyslu Abbottově: D. labiosa z východní Afriky (Dekkers a Liverani, 2010), D. 
abbotti ze Srí Lanky, Thajska, Indonésie, Vietnamu, Filipín a Papuy-Nové Guiney 
a třetí, dosud nepopsaný druh z Šalamounových ostrovů, Papuy- Nové Guiney a 
Fidži. Tímto jsme využili příležitosti popsat jej později jako D. wienekei sp. nov. 
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Systematika: 
 
Čeleď: Strombidae Rafinesque, 1815 
Rod: Dolomena Wenz, 1940 
Typový druh: Strombus pulchellus (Reeve, 1851). 
 
Dolomena wienekei sp. nov. 
 
1965: Strombus labiosus Wood, 1828 – Černohorský 
 
Typová lokalita:  Papua - Nová Guinea, severní pobřeží ostrova Nová Británie 
poblíž Kimbe.  Písečné dno s řídkým porostem chaluh v hloubce 3 – 5 m.  
 
Typový materiál:  Holotyp: 28.1 x 17.9 mm. Sb. Naturalis, Leiden, Nizozemsko. 
Sbírka. RMNH.MOL.l99338; Paratyp 1: 29.0 x 18.5 mm, sb. Joop Wiersma 
03.24(8); Paratyp 2: 26.9 X 17.8 mm, sb. Gijs C. Kronenberg, nr. 6339 (Eindho-
ven, Nizozemsko); Paratyp 3: 24.9 x 16.9 mm, sb. D. Monsecour; Paratyp 4: 30.2 
x 18.8 mm, sb. Ulrich Weineke (Murnau, Německo); Paratyp 5: 33.8 x 21.2 mm, 
sb. A. Dekkers (Blokker, Nizozemsko); Paratyp 6: 25.9 x 16.6 mm, sb. K. De 
Turck (Herzele, Belgie); Paratyp 7: 38.8 x 24.9 mm, sb. D. Monsecour. 
Všechny paratypy jsou z typové lokality, s výjimkou paratypů 5 a 7 z Papuy-Nové 
Guiney, ostrova Goodenough, a paratypu 6 ze Šalamounových ostrovů, Guadal-
canal, Honiara. 
 
Rozšíření:  Zatím je D. wienekei sp. nov. známa  z Papuy-Nové Guiney, z 
Šalamounových ostrovů a Fidži (Černohorský, 1965). Časem se může ukázat, že 
se vyskytuje i v okolních oblastech, jako je například na Vanuatu.  
Dodatečně zkoumané vzorky: Papua-Nová Guinea, ostrov Goodenough (5 
vzorků, 3 vzorky sebrány A. Dekkersem a 2 vzorky, z toho 1 juvenilní, 
D. Monsecourem), Šalamounovy ostrovy, Guadalcanal, Ruaniua (1 vzorek 
ve sbírce L.A. Man in't Velda). 
 
Popis:  V rámci rodu poměrně malý druh (největší známý exemplář: 40,2 x 23,5 
mm, sb. D. Monsecour), baňatý, s rýsujícím se nálevkovitým ústím. Protokoncha 
multispirální, skládající se z 2 3/4 - 3 l/3 baňatých, částečně průsvitných, bílých 
nebo béžových závitů (poškozených u všech studovaných vzorků). Přechod do 
teleokonchy je hladký, vyznačující se výskytem jak axiálních, tak spirálních 
žeber. Teleokoncha se skládá ze sedmi silně zakřivených závitů. Začátek prvního 
závitu má 6-7 zploštělých spirálních žeber, mezery mezi nimi jsou mělké, stejně 
široké jako žebra. Další l-2 spirální žebra se objevují vedle švu po ¼ závitu a 
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pokračují přes více než jeden závit. Pak slábnou a mizí díky silnějším axiálním 
žebrům, ale vracející se na posledním závitu. Axiální žebra jsou silně vyvinutá, na 
horních pěti závitech těsně k sobě přilehlá, až do čtvrtého závitu vyvolávající 
dojem zrnitosti v místech propojení se spirálními žebry. Na předposledním a 
posledním závitu jsou axiální žebra mezi zakřivením a švem předchozího závitu 
zploštělá. V oblasti zakřivení předposledního a posledního závitu se nacházejí 
zaoblené hrbolky: 21 až 26 na předposledním závitu a 7-8 na posledním závitu. 
Na předposledním závitu se tyto hrbolky rozšiřují jako axiální žebra směrem dolů 
ke švu posledního závitu, zatímco na dorzální straně jsou zřetelná jen ve střední 
části tělového závitu. Ventrální část posledního závitu je hladká, trochu ztloustlá, 
se silným valem běžícím dolů z posledního axiálního hrbolku směrem ke spodní 
části kolumely. Začátek pysku mezi zakřivením a horním švem předposledního 
závitu se vyznačuje malým, otevřeným, rovným kanálem. Silný hřbetní val se 
táhne od začátku pysku až k  sifonalnímu kanálu.  Pysk je široký, nálevkovitý, 
zešikmený k výrazně zesílenému konci ve stejné výšce jako je zakřivení 
posledního závitu; pak se obrací k sifonálnímu kanálu, čímž vynikne 
trojúhelníkový tvar. Vnitřní pysk má po celé délce 29-33 rýh, které se táhnou přes 
zesílený okraj až na dorzální stranu. Kolumela má zesílený návalek s 24-29 
rýhami po celé délce, jež jsou ve střední části méně vyvinuté, někdy viditelné jen 
pod lupou. Zářez typický pro křídlatce je široký, mělký. Sifonální kanál je krátký, 
zpola otevřený, rovný. Barva špinavě bílá až béžová, ve spodní části posledního 
závitu někdy s přerušovaným bílým spirálním pruhem. Hrbolky na předposledním 
a posledním závitu ulity jsou bílé. Vnitřní pysk a kolumela jsou bílé, vnější pysk s 
růžově oranžovým okrajem. Operkulum, periostrakum a tělo plže nejsou známy. 
 
Srovnání:  Dolomena wienekei je blízká D. labiosa (Wood, 1828), D. abbotti 
Dekkers a Liverani, 2010 a pliocenním druhům D. fennemai (Martin, 1899) z 
Indonésie a D. teschi (Cox, 1948) z Malajsie. Její rozšíření se částečně překrývá 
s areálem D. abboti (obě byly zaznamenány z Papuy Nové Guiney – Hinton 1977, 
Dekkers a Liverani, 2010), takže může snadno dojít k  vzájemné záměně. Jasně se 
odlišuje od D. abboti menším počtem teleokonchálních závitů, více zaobleným 
tělovým závitem, počtem a tvarem hrbolků na zakřivení tělového závitu a 
trojúhelníkovým tvarem zaobleného pysku se zesíleným okrajem, mělkým a 
širokým stromboidním zářezem, aperturálními rýhami nepřesahujícími vnitřní 
hranu a světlejší kolumelou, rýhovanou po celé své délce. Od východoafrické D. 
labiosa se odlišuje menší velikostí, nižším počtem hranatějších  teleokonchálních 
závitů, zaoblenějším tělovým závitem se 7-8 podlouhlými hrbolky, tvarem pysku 
a světlejší kolumelou, rýhovanou po celé své délce. 

Vedle těchto recentních druhů je D. wienekei blízká fosilním druhům D. 
teschi a D. fennemai, ale jasně se odlišuje menším počtem teleokonchálních 
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závitů, počtem a tvarem hrbolků na tělovém závitu, trojúhelníkovým tvarem 
obústí a délkou rýh na vnitřním pysku. 
 
Shrnutí rozdílů mezi těmito pěti příbuznými druhy: 
 
  D. wienekei D. abbotti  D. labiosa D. fennemai D. teschi 
obrázek 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 
velikost 25-40 mm 27-45 mm 50 mm 32-38 mm 42,8 mm 
teleokoncha 7 závitů 8 závitů 9 závitů 8 závitů 9 závitů 
  silně  silně  silně  silně  mírně 
  zakřivených zakřivených zakřivených zakřivených zakřivených 

skulptura  
převážně 

silná 
převážně 

silná silná spirální 
převážně 

silná silná axiální 

teleokonchy 
axiální 
žebra 

axiální 
žebra žebra axiální žebra 

a spirální 
žebra 

tělový závit zaoblený čtvercový trojúhelníkovitý zaoblený baňatý 
hrbolky  na 7-8 malých 10-12 3-6 4-5 malých velmi 
tělovém 
závitu podlouhlých ostrých silných podlouhlých široké 
  hrbolků hrbolků hrbolků hrbolků hrbolky 
tvar pysku zešikmený zešikmený spíše rovný zešikmený zešikmený 
  zaoblený otočený do nestáčí se do nestáčí se do otočený do 

  
zesílený 

okraj protisměru protisměru protisměru protisměru 

a obústi 
Trojúhelní- 

kovité čtvercové čtvercové čtvercové čtvercové 

stromboidní 
mělký, 
široký 

hluboký, 
rovný mělký, široký mělký, široký široký, 

zářez   zřetelný     
středně 
hluboký 

rýhy nepřesahují přesahují přesahují přesahují silně 
na zesílený zesílený val zesílený val zesílený val přesahují 
vnitřním val do obústí do obústí do obústí zesílený val 
pysku     méně   do obústí 
      zřetelně     

barva bílá 
hnědé 
skvrny hnědé skvrny není známo není známo 

vnitřního 
pysku           
kolumela rýhy po celé střední část střední část střední část rýhy po celé 
  délce bez rýh bez rýh bez rýh délce 
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Etymologie:  Druh je  pojmenován  podle Ulricha  Wienekeho z Murnau v Něme-
cku, protože jako první upozornil na rozdíly mezi zde popsanými novými druhy a 
druhem Dolomena labiosa ve smyslu  Abbottově, a laskavě  svolil, abychom měli 
tu čest vytvořit formalin popis.  
 
Poděkování: Jsme vděční Ulrichu Wienekemu, Koenraadu De Turckovi, L.A. 
Man in't Veldovi,  Loicu Limpaerovi a  A. Dekkersovi  za zapůjčení materiálu. 
Zvláštní poděkování patří  Gijsu  C. Kronenbergovi za  důkladné prostudování 
rukopisu a za taxonomickou pomoc. Kevin Monsecour  byl tak laskav a vytvo- 
řil digitální fotografie a Ulrich Wieneke laskavě svolil s použitím fotografií ho- 
lotypu D. teschi, které lze nalézt na jeho webových stránkách. 
 
Reference: 
 
Abbott, T.R., 1960. The genus Strombus in the Indo-Pacific. Indo-Pacific Mol-
lusca l(2): 3-146. 
Cernohorsky, W.0., 1965. The Strombidae of Fiji. Records ofthe Fiji Muesum 
l(l); I- 1 8. 
Cox, L.R., 1948. Neogene Mollusca from the Dent Peninsula. British North Bor-
neo. Schweizerische Paleonthologirche Abhandltmgen 66: 4-70. 
Dekkers, A. & Liverani, V ., 2010. Redescription of Strombus labiosus Wood, 
1828 (Gastropoda: Strombidae) with description of a new species. GloriaMaris 
49(5-6): 107-119. 
Hinton, A., 1977. Guide to shells of Papua New Guinea. [4] 1-68 [7] + l map, 
Robert Brown & Associates. Port Moresby. 
Kronenberg, G.C. & Dharma, B., 2005. New distributional records for four spe-
cies of Stromboidea (Mollusca: Gastropoda) from Australasia. The Beagle, Rec-
ords ofthe Museums and Art Galleries of the Northern Territory 21: 47-51. 
Reeve, L.A., 1851. Conchologia Iconica vol VI. Reeve brothers, London. 
Wood, W., 1828. Index testaceologicus; orA Catalogue of Shells. Richard Taylor. 
London. 
 

*** 
 
Z anglického originálu Wiersma, J. & Monsecour, D., 2012. Dolomena 
wienekei, a new species within the Dolomena labiosa (Wood, 1828) complex 
(Gastropoda: Strombidae), Gloria Maris 51 (2-3): 36-43,  
 

        přeložila Irena Chvátalová  
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Barevná tabule na straně 16-17: 
 
1: Dolomena wienekei sp. nov. (ze sbírky J. a I. Koláčka) 

Papua - Nová Guinea, severní pobřeží ostrova Nová Británie, Kimbe, na 
písku s řídkým porostem chaluh v hloubce 3-5 metrů. 26,5 mm. 

 
2: Dolomena abbotti Dekkers & Liverani, 2010 (ze sbírky J. a I. Koláčka) 

Thajsko, Phuket. 35,7 mm  
 

3: Dolomena labiosa (Wood, 1828). (ze sbírky J. a I. Koláčka) 
Madagaskar, Toliara. 68 mm. 

 
4: Dolomena fennemai (Martin, 1899). Sb. D. Monsecour (ex. coll. J. Wiersma). 

Indonesie, Jáva - Sangiran. 32.1 mm. 
 
5: Dolomena teschi (Cox, 1948).  

Malaisie, severní Borneo, Sungei Togopi. Sb. Naturhistorisches Museum 
Basilej NMB Hl4400. 42.8 mm. (Foto Virgilio Liverani, publikováno na 
www.stromboidea.de) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dolomena wienekei 
 
 

Foto všech obrázků D. wienekei, D. abbotti, D. labiosa  Ivo Koláček. 
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! Nezapomeňte přijít ! 
Připomenutí k výstavě v KD Ládví 

 

 
 

Pro výstavní kolekci bude mít každý vystavující zdarma pouze jeden stůl. 
V případě potřeby vystavit sbírku na více stolech bude vystavovatel platit za kaž-
dý stůl 150,- Kč. Toto opatření se dělá pouze z jednoho důvodu: prodávajících 
(včetně zahraničních) se hlásí stále více, ale kulturní dům není nafukovací a větší 
bychom v případě potřeby těžko sháněli a zřejmě ani nezaplatili.   

Přihlašování stolů:  Ty se musí objednat nejpozději do 15. 10. 2012. Pro 
členy ČKSL je cena jednoho prodejního stolu stanovena na 350,-Kč. V případě, že 
přijede prodejce bez objednání nebo zaplatí po stanoveném termínu bude jeden 
prodejní stůl stát 400,- Kč, ale jen v případě, že bude nějaký volný. Platby budou 
probíhat převodem na účet č. 232875287/0300 nebo složenkou na adresu Jarosla-
va Derky viz. tiráž. V případě převodu je potřeba do zprávy pro příjemce napsat: 
Platba stolu-Josef Novák-Plzeň. Výše uvedené opatření platí pro mezinárodní 
výstavu v Ládví. V případě dalších dotazů se obraťte na e-mail: jderka@volny.cz  
nebo  muslar.ivo@seznam.cz 
 
 
 

Zahraniční burzy 
 

 

!!! POZOR burza lastur 15.-16. září v Ottmarsheimu 
ve Francii, byla zrušena !!! 

 
 
 

22.-23. září 2012 
 

Internationale Mollusken-Börse in Öhringen, Deutschland. 
Kontakt: KURT KREIPLmeeresmuseum@t-online.de 
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čeleď: STROMBIDAE,  Rafinesque, 1815 
 
rod:  Barneystrombus,  Blackwood, 2009 
 
Barneystrombus kleckhamae kleckhamae (W.O. Cernohorsky, 1971) 
 
Popis: velmi raritní lastura, díky malé a špatně dostupné  lokalitě, žije v hloubce 
okolo 100 metrů, nyní se nachází především subfosilní schránky, typická je kré-
mová barva s tmavě hnědým až černým obústím a typickými čtyřmi hnědými čár-
kami, přičemž horní z nich je většinou po celém obvodu. 
 
Typický výskyt:   Západní strana ostrova Matupi, Simpsonův přístav, Rabaul, 
Nová Británie, Papua Nová Guinea 
Velikost: 39 – 50mm 
Zajímavost: Tento druh je pojmenován  po paní Marjorie Kleckham, Port Mores-
by, Papua, ta jej přinesla  poprvé ukázat panu Waltru O. Černohorskému.  Nejvíce 
jedinců bylo nalezeno v pemze na ostrově Matupi, která obsahuje semi-fosilní 
měkkýše, které tam byli nejspíše zakonzervovány při poslední erupci sopky Ma-
tupi v roce 1937. 
 
Barneystrombus kleckhamae boholensis  (Mühlhäusser, 1981) 
 
Popis: neběžná lastura, podobnost s nominátní formou je patrná, lastura je výraz-
ně barevnější, po celém obvodu jsou hnědé vzory, typický je i do žluta zbarvený 
sifonální kanál, obústí je na krajích bílé až krémové, hlouběji do lastury tmavě 
hnědé, lastura je výrazně větší 
Výskyt:  Filipíny, ostrov Balut, Balicasag, Pamilacan 
Velikost: 52 – 67mm 
 
        
Informace čerpány z www.stromboidea.de 
       Připravil Ivo Koláček 


