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DEPARTMENT OF COMMERCE
National Oceanic and Atmospheric Administration

50 CFR Part 223

[Docket No.]

RTID 0648-XR071

Bedreigde en bedreigde wilde dieren en
planten: voorgestelde regel om de
koninginnenschelp te vermelden als
bedreigd onder de Endangered Species
Act (ESA)
AGENTSCHAP: National Marine Fisheries Service (NMFS), National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA), Commerce.

ACTIE: Voorgestelde regel; Verzoek om commentaar.

SAMENVATTING: Wij, NMFS, kondigen een voorgestelde regel aan om de kroonslak (Aliger
gigas, voorheen bekend als Strombus gigas) op te nemen als een bedreigde soort onder de
Endangered Species Act (ESA). We hebben een uitgebreide statusbeoordeling voor de
koninginnenschelp voltooid. Na bestudering van het statusbeoordelingsrapport en rekening
houdend met de inspanningen die worden geleverd om de soort te beschermen, hebben we
vastgesteld dat de kroonslak waarschijnlijk binnen afzienbare tijd een bedreigde diersoort zal
worden in zijn hele verspreidingsgebied. Daarom stellen we voor om de kroonslak onder de
ESA op te nemen als bedreigde diersoort. Alle beschermende voorschriften die noodzakelijk en
raadzaam worden geacht voor het behoud van de kroonslak onder ESA, zouden in een volgend
federaal Melding aanmelden . We vragen informatie om te helpen bij het bepalen van deze
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lijst, de ontwikkeling van voorgestelde beschermende voorschriften en de aanwijzing van
kritieke habitats binnen de Amerikaanse jurisdictie.

DATA: Informatie en opmerkingen over deze voorgestelde regel moeten uiterlijk op [datum
invoegen 60 dagen na publicatiedatum in het FEDERALE REGISTER]. Verzoeken om
openbare hoorzittingen moeten uiterlijk op [datum invoegen 45 dagen na publicatie in het
FEDERAAL REGISTER].

ADRESSEN: U kunt opmerkingen, informatie of gegevens over dit document indienen,
geïdentificeerd door de code NOAA-NMFS-2019-0141 op een van de volgende manieren:

· Elektronische inzendingen: Dien alle elektronische opmerkingen in via het Federal
eRulemaking Portal. Ga naar www.regulations.gov en voer NOAA-NMFS-2019-0141 in het
zoekvak in. Klik op het pictogram "Opmerking", vul de vereiste velden in en voer uw
opmerkingen in of voeg ze toe.

· Post: NMFS, Regionaal Kantoor Zuidoost, 263 13th Avenue South, St. Petersburg, FL
33701;

· Instructies: Opmerkingen die via een andere methode naar een ander adres of persoon
worden verzonden of die na het einde van de opmerkingenperiode worden ontvangen, worden
mogelijk niet door NMFS in behandeling genomen. Alle ontvangen opmerkingen maken deel uit
van het openbare register en zullen over het algemeen zonder wijziging voor het publiek worden
geplaatst op www.regulations.gov. Alle persoonlijk identificeerbare informatie (bijv. naam, adres,
enz.), vertrouwelijke bedrijfsinformatie of anderszins gevoelige informatie die vrijwillig door de
afzender wordt ingediend, zal voor het publiek toegankelijk zijn. NMFS accepteert anonieme
opmerkingen (vul ''N/A'' in de verplichte velden in als u anoniem wilt blijven). U kunt het
verzoekschrift, het statusbeoordelingsrapport, Federal Register en de lijst met referenties
elektronisch vinden op onze website op https://www.fisheries.noaa.gov/species/queen-conch

VOOR MEER INFORMATIE CONTACT: Calusa Horn, NMFS Southeast Regional Office,
727-551-5782 of Calusa.Horn@noaa.gov, of Maggie Miller, NMFS Office of Protected
Resources, 301-427-8457 of Margaret.H.Miller@noaa.gov.

AANVULLENDE INFORMATIE:

Achtergrond
Op 27 februari 2012 ontvingen we een petitie van WildEarth Guardians om de
koninginnenschelp te vermelden als bedreigd of bedreigd in het gehele of een aanzienlijk deel
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van zijn verspreidingsgebied onder de ESA. We hebben vastgesteld dat de gevraagde actie
gerechtvaardigd kan zijn en hebben een positieve bevinding van 90 dagen gepubliceerd in het
Federal Register (77 FR 51763; 27 augustus 2012). Na het uitvoeren van een
statusbeoordeling hebben we vastgesteld dat het niet gerechtvaardigd was om de kroonslak als
bedreigd of bedreigd onder de ESA te vermelden en hebben we onze vaststelling gepubliceerd
in het Federal Register (79 FR 65628; 5 november 2014). Toen we die beslissing namen,
kwamen we eerst tot de conclusie dat de koninginnenschelp op dit moment niet met uitsterven
werd bedreigd, en dat dit in de nabije toekomst ook niet het geval zou zijn. We evalueerden ook
of er een deel van het bereik van de kroonslak was dat "aanzienlijk" was, door de definitie van
die term uit het gezamenlijke US Fish and Wildlife Service/NMFS-beleid inzake de interpretatie
van de uitdrukking "Significant Portion of Its Range" (SPR) toe te passen. Beleid; 79 FR 37580,
1 juli 2014). We concludeerden dat de beschikbare informatie er niet op wees dat een "deel van
de bijdrage aan de levensvatbaarheid van de soort zo belangrijk is dat, zonder de leden in dat
deel, de soort met uitsterven zou worden bedreigd, of waarschijnlijk zal worden in de nabije
toekomst, gedurende het hele assortiment.”

WildEarth Guardians en Friends of Animals hebben op 27 juli 2016 een rechtszaak
aangespannen bij de US District Court voor het District of Columbia, waarin ze onze beslissing
aanvechten om de kroonslak niet op de lijst te zetten als bedreigd of bedreigd onder de ESA.
Op 26 augustus 2019 heeft de rechtbank onze vaststelling ingetrokken dat het opnemen van
kroonslak onder de ESA niet gerechtvaardigd was en de vastberadenheid terugverwezen naar
de NMFS op basis van ons vertrouwen op de specifieke drempel van het SPR-beleid voor het
definiëren van "aanzienlijk", die landelijk werd ontruimd in 2018 (hoewel andere aspecten van
het beleid van kracht blijven). Zie Desert Survivors v. US Dep't of Interior, 321 F. Supp. 3d 1011
(ND cal. 2018). Naar aanleiding van de uitspraak van de Amerikaanse districtsrechtbank voor
het District of Columbia in 2019 hebben we de start aangekondigd van een nieuwe
statusbeoordeling van koninginneschelp en hebben we wetenschappelijke en commerciële
informatie opgevraagd bij het publiek (84 FR 66885, 6 december 2019). We hebben naar
aanleiding van dit verzoek 12 openbare reacties ontvangen. We hebben ook kennisgevingen
gedaan en informatie opgevraagd bij rechtsgebieden via de Western Central Atlantic Fishery
Commission (WECAFC), Caribbean Regional Fisheries Mechanism (CRFM) en de
CITES-autoriteiten (Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora). Alle relevante, nieuwe informatie is waar nodig opgenomen in het
statusbeoordelingsrapport en in deze voorgestelde regel. Nieuwe informatie die in het
statusbeoordelingsrapport in aanmerking wordt genomen, omvat met name: 1)
visserijaanlandingsgegevens (1950-2018) van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO); 2)
gereconstrueerde landingsgeschiedenissen (1950-2016) van het Sea Around Us (SAU)-project;
3) resultaten van recente genetische studies; en 4) de resultaten van regionale hydrodynamica
en populatieconnectiviteitsmodellering.

Lijstbepalingen onder de ESA
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Wij zijn verantwoordelijk voor het bepalen of soorten worden bedreigd of bedreigd onder de
ESA (16 USC 1531 en volgende). Om deze beslissing te nemen, bekijken we eerst of een
groep organismen een "soort" vormt volgens sectie 3 van de ESA, en vervolgens of de status
van de soort het kwalificeert voor opname als bedreigd of bedreigd. Sectie 3 van de ESA
definieert soorten als "alle ondersoorten van vissen of dieren in het wild of planten, en elk
afzonderlijk populatiesegment van alle soorten gewervelde vissen of dieren in het wild die
kruisen wanneer ze volwassen zijn." Omdat de koninginnenschelp een ongewervelde is,
hebben we niet de bevoegdheid om individuele populaties als afzonderlijke populatiesegmenten
op te sommen.

Sectie 3 van de ESA definieert een bedreigde soort als "elke soort die met uitsterven wordt
bedreigd in zijn gehele of een aanzienlijk deel van zijn verspreidingsgebied" en een bedreigde
soort als een "die waarschijnlijk binnen afzienbare toekomst een bedreigde soort zal worden in
alle of een aanzienlijk deel van zijn assortiment.” Dus, in de context van de ESA, interpreteren
de diensten een "bedreigde soort" als een soort die momenteel met uitsterven wordt bedreigd.
Een 'bedreigde soort' daarentegen wordt momenteel niet met uitsterven bedreigd, maar zal dit
in de nabije toekomst waarschijnlijk worden. Met andere woorden, een belangrijk wettelijk
verschil tussen een bedreigde en een bedreigde soort is de timing van wanneer een soort met
uitsterven wordt bedreigd, nu (bedreigd) of in de nabije toekomst (bedreigd). Bovendien, zoals
de definitie van "bedreigde soorten" en "bedreigde soorten" duidelijk maakt, kan de bepaling
van het uitstervingsrisico worden gebaseerd op ofwel de verspreidingsstatus van de soort, of de
status van de soort in een "aanzienlijk deel van zijn bereik." Een soort kan in zijn gehele
verspreidingsgebied worden bedreigd of bedreigd of een soort kan binnen een aanzienlijk deel
van zijn verspreidingsgebied (SPR) worden bedreigd of bedreigd.

Sectie 4(a)(1) van de ESA vereist dat we bepalen of een soort wordt bedreigd of bedreigd als
gevolg van een van de volgende vijf factoren: (A) de huidige of dreigende vernietiging, wijziging
of inperking van zijn habitat of bereik; (B) overmatig gebruik voor commerciële, recreatieve,
wetenschappelijke of educatieve doeleinden; (C) ziekte of predatie; (D) de ontoereikendheid
van bestaande regelgevingsmechanismen; of (E) andere natuurlijke of door de mens
veroorzaakte factoren die het voortbestaan   ervan beïnvloeden (sectie 4(a)(1)(A)-(E)). Sectie
4(b)(1)(A) van de ESA vereist dat we besluiten op de lijst uitsluitend te baseren op de beste
wetenschappelijke en commerciële gegevens die beschikbaar zijn, na een beoordeling van de
status van de soort en rekening houdend met de instandhoudingsinspanningen die worden
geleverd door elke staat of vreemde natie of staatkundig onderdeel daarvan om de soort te
beschermen.

Statusbeoordeling
We hebben een team van zeven wetenschappers van het agentschap bijeengeroepen om een
  nieuwe statusbeoordeling uit te voeren voor de koninginnenschelp en een rapport op te stellen.
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Het statusbeoordelingsteam (SRT) bestond uit specialisten op het gebied van beheer van
natuurlijke hulpbronnen en visserijbiologen van het regionale kantoor van de NMFS Zuidoost,
het regionale kantoor van de West Coast, het Office of Protected Resources en het Southeast
Fisheries Science Center (SEFSC). De SRT had groepsexpertise op het gebied van de
levensgeschiedenis en ecologie van koninginnenschelpen, populatiedynamiek,
connectiviteitsmodellering, visserijbeheer en wetenschappelijk onderzoek van bestanden, en
beheer en behoud van beschermde soorten. Het statusbeoordelingsrapport geeft het
professionele oordeel van de SRT over het uitstervingsrisico waarmee de kroonslak wordt
geconfronteerd, maar doet geen aanbeveling met betrekking tot de opnamestatus van de soort.
Het statusbeoordelingsrapport werd onderworpen aan onafhankelijke collegiale toetsing zoals
vereist door het Office of Management and Budget Final Information Quality Bulletin for Peer
Review (M–05–03; 16 december 2004). Het statusbeoordelingsrapport werd collegiaal
beoordeeld door drie onafhankelijke specialisten geselecteerd uit de wetenschappelijke
gemeenschap, met expertise in de biologie en ecologie van de koningsschelp, instandhouding
en beheer, en specifieke kennis van bedreigingen voor de kroonslak. De peer reviewers werd
gevraagd om de geschiktheid, geschiktheid en toepassing van de gegevens die in de
statusbeoordeling werden gebruikt, te evalueren, evenals de bevindingen die uit die gegevens
voortkwamen. Alle opmerkingen van peer-reviewers zijn behandeld voordat het
statusbeoordelingsrapport werd afgerond.

Vervolgens hebben we het statusbeoordelingsrapport, de geciteerde referenties en de
opmerkingen van openbare en peer-reviewers beoordeeld. We hebben vastgesteld dat het
statusbeoordelingsrapport, waarop deze voorgestelde regel is gebaseerd, de best beschikbare
wetenschappelijke en commerciële informatie over de koninginnenschelp biedt. Veel van de
informatie die hieronder wordt besproken over de biologie en ecologie van
koninginnenschelpen, verspreiding en connectiviteit, dichtheid en overvloed, bedreigingen en
uitstervingsrisico is ontleend aan het statusbeoordelingsrapport. We hebben echter
onafhankelijk de wettelijke bepalingen van de ESA toegepast, inclusief de evaluatie van de
factoren uiteengezet in sectie 4(a)(1)(A)–(E), onze voorschriften met betrekking tot
vaststellingen op de lijst, pogingen tot instandhouding en de aspecten van ons SPR-beleid dat
geldig blijft bij het maken van onze vaststelling dat de kroonslak voldoet aan de definitie van een
bedreigde soort onder de ESA.

Levensgeschiedenis, ecologie en status
van de aangevraagde soorten
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Taxonomie en soorten Beschrijving

Aliger gigas, oorspronkelijk bekend als Strombus gigas of meer recentelijk als Lobatus gigas, is
algemeen bekend als de koninginschelp. De kroonslak behoort tot de familie Strombidae en de
meest recente classificatie plaatst de kroonslak onder het geslacht Aliger (Maxwell et al. 2020)
in de klasse Gastropoda, orde Neotaenioglossa, en familie Strombidae. Andere geaccepteerde
synoniemen zijn: Strombus gigas (Linnaeus, 1758); Lobatus gigas (Linnaeus, 1758); Strombus
lucifer (Linnaeus, 1758); Eustrombus gigas (Linnaeus, 1758); Pyramea lucifer (Linnaeus, 1758);
Strombus-samba (Clench 1937); Strombus. afschuwelijk (Smith 1940); Strombus verrilli
(McGinty 1946); Strombus canaliculatus (Burry 1949); en Strombus pahayokee (Petuch 1994),
zoals geciteerd in (Landau et al. 2009).

De koninginnenschelp is een groot marien buikpotig weekdier. Volwassen koninginnenschelp
heeft een zware schaal (5 pond, 2,3 kilogram (kg)) met stekels op elke krans van de torenspits
en uitlopende opening. De schaal groeit als het weekdier groeit en vormt een spiraalvorm met
een glanzend roze binnenkant. De buitenkant van de schelp wordt bedekt door een organische
periostracum ("rond de schelp") laag naarmate de koninginnenschelp rijpt die veel donkerder
kan zijn dan de natuurlijke kleur van de schelp. Kenmerken die worden gebruikt om
koninginnenschelp te onderscheiden van andere familieleden zijn: (1) grote, zware schaal; (2)
korte, scherpe spitsen; (3) bruin en geil operculum; en (4) roze binnenkant van de schaal (Prada
et al. 2009).

Verspreiding, verplaatsingen en habitatgebruik

De koninginnenschelp komt voor in de Caribische Zee, de Golf van Mexico en rond
Bermuda. Het assortiment omvat de volgende landen, gebieden en gebieden: Anguilla,
Antigua en Barbuda, Aruba, Barbados, de Bahama's, Belize, Bermuda, Bonaire, Britse
Maagdeneilanden, Brazilië, Kaaimaneilanden, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curaçao,
Dominicaanse Republiek, Grenada, Guadeloupe en Martinique, Guatemala, Haïti,
Honduras, Jamaica, Mexico, Montserrat, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Saba, St.
Barthelemy, St. Martin, St. Eustatius, St. Kitts en Nevis, St. Lucia , St. Vincent en de
Grenadines, Trinidad en Tobago, Turks- en Caicoseilanden, Amerikaanse
Maagdeneilanden, de Verenigde Staten (Florida) en Venezuela (Theile 2001; zie
dossier S1 in Horn et al. 2022).

Naarmate schelpdieren zich ontwikkelen, gebruiken ze verschillende habitattypen, waaronder
zeegrasvelden, zandplaten, algenbedden en puingebieden van enkele centimeters diep tot
ongeveer 30 meter (m) (Brownell en Stevely 1981). Nadat de eieren van koninginnenschelp
uitkomen, drijven de veligers (larven) tot 30 dagen in de waterkolom, afhankelijk van de
fytoplanktonconcentratie, temperatuur en de nabijheid van de vestigingshabitat. Uit vier
veldonderzoeken blijkt dat de minimale pelagische duur 16 dagen is (Brownell 1977; Davis

6

https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened


Ono
ffic

iël
e v

ert
ali

ng

Onofficiële vertaling geleverd door Google
Voor officiële taal voor regelgeving, zie de Federal Register (87 FR 55200):
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-a
nd-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
____________________________________________________________________________
1994, 1996; Salley 1986), maar kan variëren van 21 dagen tot 30 dagen (Brownell 1977;
D'Asaro 1965; Davis 1994; Paris et al. 2008; Salley 1986) met een gemiddelde van ongeveer 25
dagen. Deze veligers komen vooral voor in de bovenste meters van de waterkolom (Paris et al.
2008; Posada en Appeldoorn 1994; Stoner 2003; Stoner en Davis 1997) waar ze zich voeden
met fytoplankton. Wanneer de veligers morfologisch en fysiologisch klaar zijn, veranderen ze in
bodemdieren als reactie op trofische signalen uit hun zeegrashabitat (Davis 2005). De
belangrijkste trofische aanwijzingen die metamorfose induceren, zijn epifyten die geassocieerd
zijn met macroalgen en sediment (Davis en Stoner 1994). Vestigingslocaties zijn meestal
gebieden met voldoende getijdencirculatie en een hoge productie van macroalgen. Bij
metamorfose zakken veligers naar de bodem en begraven ze volledig in het sediment waar ze
een groot deel van hun eerste levensjaar doorbrengen. Ze verschijnen ongeveer een jaar later
als juvenielen van ongeveer 60 millimeter (mm) schaallengte (Stoner 1989b). Wanneer
juveniele schelphoorn voor het eerst uit het sediment tevoorschijn komt en zich verplaatst naar
nabijgelegen zeegrasvelden, kan de dichtheid oplopen tot 200-2000 schelphoorn/hectare
(Stoner 1989a; Stoner en Lally 1994; Stoner 2003). Een hectare (ha) is een gebied van 100
meter bij 100 meter, wat overeenkomt met 2,471 acres.

Kraamkamers voor koninginnenslakken komen voornamelijk voor in achterste rifgebieden (dwz
ondiepe beschutte gebieden, lagunes, achter opkomende riffen of cays) met een gemiddelde
zeegrasdichtheid, op diepten tussen 2 en 4 m, met sterke getijstromingen van ten minste 50
centimeter (cm) /seconde (Stoner 1989a), en frequente uitwisseling van getijdenwater (Stoner
et al. 1996; Stoner en Waite 1991). Van zeegras wordt aangenomen dat het zowel voeding als
bescherming biedt tegen roofdieren (Ray en Stoner 1995; Stoner en Davis 2010). De structuur
van de zeegrasvelden vermindert het risico op predatie (Ray en Stoner 1995), dat zeer hoog is
voor juvenielen (Appeldoorn 1988c; Stoner en Glazer 1998; Stoner et al. 2019). Posada et al.
(1997) merkten op dat de meest productieve kwekerijen voor koninginnenslak zich meestal
voordoen in ondiepe (< 5-6 m diepe) zeegrasweiden. Jones en Stoner (1997) ontdekten dat een
optimale kweekhabitat zich voordeed in gebieden met zeegras van gemiddelde dichtheid, met
name gebieden die verband houden met sterke oceaanstromingen of hydrografische
omstandigheden. Boman et al. (2019) zagen een significant hogere kans op positieve groei bij
juveniele schelphoorn in inheems zeegras in vergelijking met invasief zeegras. In de Bahama's
werden juvenielen alleen gevonden in gebieden binnen een straal van 5 km van de Exuma
Sound-inlaat, wat het belang van stromingen en frequente uitwisseling van getijdenwater
benadrukt, wat zowel de larvale aanvoer als de groei van hun algenvoedsel beïnvloedt (Jones
en Stoner, 1997). Er zijn echter bepaalde uitzonderingen, zoals in Florida, waar veel jonge
exemplaren worden gevonden op ondiepe algen, of in Jamaica, waar ze te vinden zijn op diepe
oevers zoals Pedro Bank.

Terwijl de vroege levensfasen van koninginnenschelp voornamelijk voorkomen in ondiepe
wateren met dichte zeegrasweiden, kan volwassen koningsschelp worden gevonden in een
breder scala van omgevingen (Stoner et al. 1994), waaronder zand, algenvlakten of koraalpuin
(Acosta 2001 ; Stoner en Davis 2010). Koninginnenschelp wordt zelden of nooit gevonden op
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zachte bodems bestaande uit slib of modder, of in gebieden met een hoge koraalbedekking
(Acosta 2006). De bewegingen van volwassen koninginnenschelp worden geassocieerd met
factoren zoals veranderingen in temperatuur, voedselbeschikbaarheid en predatie. Volwassen
schelphoorns worden meestal aangetroffen in ondiep, helder water met oceanische of
bijna-oceanische zoutgehalten op diepten van over het algemeen minder dan 75 m, maar
komen het meest voor in wateren van minder dan 30 m (McCarthy 2007). Dieptebeperking is
voornamelijk gebaseerd op lichtverzwakking die hun fotosynthetische voedselbron (bijv.
filamenteuze algen) beperkt (McCarthy 2007; Creswell, 1994; Ray en Stoner 1994; Randall
1964). De gemiddelde grootte van het leefgebied voor een individuele koningsschelp is variabel
en is gemeten op 5,98 ha in Florida (Glazer et al. 2003), 0,6 tot 1,2 ha in Barbados (Phillips et
al. 2010) en 0,15 tot 0,5 ha in de Turks- en Caicoseilanden (Hessen 1979). Studies hebben
gesuggereerd dat volwassen schelphoorns tijdens hun voortplantingsseizoen naar verschillende
habitattypes verhuizen, maar daarna terugkeren naar voedselgebieden (Glazer et al. 2003;
Stoner en Sandt 1992; Hesse 1979). Over het algemeen bewegen volwassen schelphoorns
zich tijdens hun voortplantingsseizoen niet ver van hun voedselgebied (Stoner en Sandt 1992).

Dieet en voeding

Koninginneschelp zijn herbivoren en voeden zich voornamelijk met macroalgen en zeegrasafval
(Ray en Stoner 1995; Creswell 1994). Het is aangetoond dat de productie van rode en groene
algen, die zeer variabel kunnen zijn, de groei van juveniele schelphoorns rechtstreeks
beïnvloedt (Stoner 2003; Stoner et al. 1995; Stoner et al. 1994). Er is ook gesuggereerd dat
organisch materiaal in het sediment (benthische diatomeeën en deeltjesvormig organisch
materiaal en cyanobacteriën) een voedingsbron is voor juveniele schelphoorn (Boman et al.
2019; Serviere-Zaragoza et al. 2009; Stoner et al. 1995; Stoner en Waite 1991). Stoner en
Waite (1991) toonden ook aan dat macroalgen de meest waarschijnlijke voedselbron waren
voor juveniele schelp (schelplengte 120-140 mm) in inheemse zeegrasvelden in de Bahama's.
Verschillende studies hebben aangetoond dat zeegrasafval een belangrijke secundaire
voedselbron is voor juveniele koninginnenschelp, in het bijzonder afval van T. testudinum
(Stoner en Waite 1991; Stoner 1989a). In zandhabitats kunnen juvenielen zich ook voeden met
diatomeeën en cyanobacteriën die in het benthos voorkomen (Creswell 1994; Ray en Stoner
1995).

Leeftijd en groei

Koninginneschelp wordt geschat op een levensduur van 25-30 jaar (Davis 2005; McCarthy
2007). Zoals bij veel gastropoden, wordt de groei van koninginnenschelp bepaald en sterk
beïnvloed door de omgeving (Martín-Mora et al. 1995; Alcolado, 1976). De soort heeft een
bepaalde groei en bereikt de maximale schaallengte vóór seksuele rijping; daarna groeit de
schelp alleen in dikte (Stoner et al. 2012; Appeldoorn 1988a). De schelphoorn wordt vaak als
volgroeid beschouwd als de lip wijd uitloopt, maar Appeldoorn (1988c) merkte echter op dat de
berm (het mannelijke voortplantingsorgaan) van mannetjes met dunne lippen in Puerto Rico nog
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niet functioneel was en dat echte reproductieve volwassenheid pas optrad bij ten minste twee
maanden nadat de lip op een leeftijd van ongeveer 3,6 jaar naar buiten is uitgeslagen. Het
resultaat is dat individuen met dunne lippen waarschijnlijk niet paren of paaien in het eerste
reproductieve seizoen nadat de schelplip opflakkert, en minstens 4 jaar oud zijn voor de eerste
paring. Als de schelplip eenmaal gevormd is, wordt de schelp niet langer (Appeldoorn 1996;
Tewfik et al. 1998). Omdat de schelplip dikker wordt bij het begin van de volwassenheid
(Appeldoorn 1988a), hebben studies aangetoond dat de dikte van de schelplip een betere
indicator is voor seksuele rijpheid dan de vorming van de uitlopende lip (Appeldoorn 1994b;
Clerveaux et al. 2005; Stoner et al. 2012c). Met het begin van geslachtsrijpheid neemt de
weefselgroei af en schakelt deze over van voornamelijk verdikking van het vlees naar toename
van het gewicht van de geslachtsklieren. Zodra de schelp ongeveer tien jaar oud is, begint het
schelpvolume af te nemen, omdat lagen van de schelpmantel van binnenuit worden neergelegd
(Randall 1964). Uiteindelijk kan de ruimte in de schaal het weefsel niet langer huisvesten en zal
de schelp zijn weefselgewicht gaan verminderen (CFMC en CFRAMP 1999). Stoner et al.
(2012c) ontdekten dat nadat de dikte van de schaallip 22 tot 25 mm bereikte, het gewicht van
zowel het zachte weefsel als de gonaden afnam.

Reproductieve biologie

Koninginneschelp reproduceren via interne bevruchting. Mannetjes en vrouwtjes worden
onderscheiden door ofwel een berm (het mannelijke voortplantingsorgaan) of eiergroef.
Ongeveer drie weken na de paring legt het vrouwtje een demersale eimassa op grof zand met
een laag organisch gehalte en voltooit de afzetting binnen 24-36 uur (D'Asaro 1965; Randall
1964). De eiermassa bestaat uit een lange, doorlopende, met eieren gevulde buis die zich in
een compacte halvemaanvorm opvouwt en aan elkaar plakt, en zich aan zandkorrels hecht die
voor camouflage zorgen en predatie ontmoedigen. Na een incubatietijd van ongeveer vijf dagen
komen de larven tevoorschijn en nemen een pelagische levensstijl aan (Weil en Laughlin 1984;
D'Asaro 1965).

Voor het beoordelen van de vruchtbaarheid is kennis nodig van de
populatie-geslachtsverhouding, paaitijdsduur, paaisnelheid tijdens het seizoen, aantal eieren per
eimassa en de relatie tussen lichaamsmassa en leeftijd (Appeldoorn 1988c). Er zijn maar weinig
studies die deze factoren gelijktijdig hebben onderzocht en de variabiliteit die in deze
statistieken wordt gerapporteerd, is hoog. Schattingen van het aantal eieren in elke eimassa
variëren bijvoorbeeld van 150.000 tot 1.649.000 (Appeldoorn 2020; Delgado en Glazer 2020;
Appeldoorn 1993; Berg Jr. en Olsen 1989; Mianmanus 1988; Weil en Laughlin 1984; D'Asaro
1965 ; Randall 1964; Robertson 1959). Bovendien zijn vrouwtjes in staat om eieren enkele
weken te bewaren voordat ze een eiermassa leggen, wat betekent dat het mogelijk is dat
meerdere mannetjes dezelfde eieren hebben bevrucht (Medley 2008). Het vermogen om
sperma op te slaan is voordelig voor schelppopulaties, aangezien vrouwtjes nog steeds in staat
zijn om eiermassa's te leggen zonder een ander mannetje tegen te komen. Het aantal
eiermassa's dat per vrouwtje wordt geproduceerd, is ook zeer variabel en varieert tussen 1 en
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25 per vrouwtje per seizoen voor experimenten die in verschillende gebieden in het hele bereik
van de koninginnenschelp worden uitgevoerd (Appeldoorn 1993; Berg Jr. en Olsen 1989; Davis
et al. 1984; Weil en Laughlin 1984; Davis en Hesse 1983).

Het aantal geproduceerde massa's en het aantal eieren per massa kan tegen het einde van het
voortplantingsseizoen afnemen (Weil en Laughlin 1984), maar individuele variabiliteit kan ook
worden beïnvloed door de paaifrequentie en de grootte en het aantal eimassa's die tijdens het
seizoen (Appeldoorn 2020). Verschillen in paaisnelheid zijn toegeschreven aan selectie van
paaiplaatsen, bevolkingsdichtheid en voedselkeuze en -beschikbaarheid, naast andere
variabelen. Variabiliteit in paaiactiviteit kan ook verband houden met de watertemperatuur en de
weersomstandigheden. De reproductieve activiteit nam bijvoorbeeld af met toenemende
waterturbulentie (Davis et al. 1984) en de reproductie piekte met langere dagen, warmere
watertemperaturen en relatief stabiele circulatiepatronen (Stoner et al. 1992).

Seizoensgebonden bewegingen, meestal geassocieerd met het begin van het reproductieve
seizoen, zijn algemeen bekend voor koninginnenschelp. Weil en Laughlin (1984) rapporteerden
dat volwassen schelphoorns in Los Roques, Venezuela, in de winter van offshore
voedselgebieden verhuisden naar paaiplaatsen in de zomer in ondiepe zandhabitats aan de
kust. In de Turks- en Caicoseilanden verhuisde de volwassen schelphoorn met het begin van de
winter van zeegras naar zandalgenvlaktes (Hessen 1979). Verplaatsingen naar ondiepere
habitats zijn ook gemeld voor diepwaterpopulaties bij St. Croix, Amerikaanse Maagdeneilanden
(Coulston et al. 1987). Aangenomen wordt dat toenemende watertemperatuur en fotoperiode
grootschalige migraties en de daaropvolgende initiatie van paring veroorzaken. Op locaties
waar volwassen schelpdieren overvloedig voorkomen, culmineren deze migraties in de vorming
van reproductieve aggregaties. Deze aggregaties vormen zich over het algemeen elk jaar op
dezelfde locaties (Marshak et al. 2006; Glazer en Kidney 2004; Posada et al. 1997) en worden
gedomineerd door oudere individuen die levensvatbare eiermassa's produceren (Berg Jr. et al.
1992). In sommige gebieden vinden grootschalige verplaatsingen echter niet plaats. In de
Verenigde Staten (Florida Keys) zijn volwassen aggregaties bijvoorbeeld relatief persistent
gedurende het hele jaar, hoewel reproductieve activiteit niet het hele jaar door plaatsvindt
(Glazer en Kidney 2004; Glazer et al. 2003). Koninginnenschelp die in de diepe wateren bij
Puerto Rico wordt gevonden, is geografisch geïsoleerd van nearshore, ondiepe habitats en blijft
tijdens het paaiseizoen offshore (García-Sais et al. 2012). De verdeling van voedsel- en
paaihabitats kan ook een belangrijke factor zijn in de timing en omvang van volwassen
verplaatsingen.

Meerdere onderzoeken met visuele onderzoeken van parings- en paaigebeurtenissen en
histologische onderzoeken van gonadische activiteit tonen aan dat de duur en intensiteit van het
paaiseizoen sterk varieert in het bereik van de koninginnenschelp (tabel 1 in Horn et al. 2022).
Externe variabelen zoals temperatuur, fotoperiode en weersgebeurtenissen werken op elkaar in
om seizoensgebondenheid in reproductief en paaigedrag te mediëren. Over het algemeen
begint de reproductieve activiteit eerder en breidt zich later in het jaar uit met afnemende
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breedtegraad. Visuele onderzoeken van reproductieve activiteit hebben gemeld dat het
reproductieve seizoen zich uitstrekt van mei tot september in Florida (D'Asaro 1965), mei tot
november in Puerto Rico (Appeldoorn 1985), maart tot september in de Turks- en
Caicoseilanden (Davis et al. 1984 ; Hesse 1976), en van februari tot november op de
Amerikaanse Maagdeneilanden (Coulston et al. 1987; Randall 1964). In warmere streken zoals
Cuba en de Banco Chinchorro in Mexico kan reproductieve activiteit het hele jaar door
plaatsvinden (Cala et al. 2013; Corral en Ogawa 1987; Cruz S. 1986); er is echter een
seizoenspiek in activiteit in de meeste gebieden tijdens de warmste maanden, meestal van juli
tot september (Aldana-Aranda et al. 2014).

Paaidichtheid

Depensatoire mechanismen zijn geïmpliceerd als een belangrijke factor die het herstel van
uitgeputte koninginnenschelppopulaties beperkt (Stoner et al. 2012c; Appeldoorn 1995).
Depensatie treedt op wanneer de verminderde abundantie of dichtheid van een populatie leidt
tot een verminderde groei per hoofd van de bevolking, waardoor het vermogen van de populatie
om te herstellen wordt verminderd. Het voortplantingsvermogen wordt vooral verminderd door
het verwijderen van volwassen volwassenen uit de populatie (Appeldoorn 1995). Empirische
waarnemingen hebben gesuggereerd dat de paring en het leggen van eieren in
koninginnenschelp rechtstreeks verband houdt met de dichtheid van volwassen volwassenen
(Stoner et al. 2012c; Stoner et al. 2011; Stoner en Ray-Culp 2000). Bij dieren die aggregeren
om zich voort te planten, kan een lage populatiedichtheid het moeilijk of onmogelijk maken om
een   partner te vinden (Stoner en Ray-Culp 2000; Erisman et al. 2017; Rossetto et al. 2015;
Stephens et al. 1999; Appeldoorn 1995). Uitdagingen in verband met het vinden van een
partner worden waarschijnlijk verergerd voor langzaam bewegende dieren zoals de
koninginnenschelp (Doerr en Hill 2013; Glazer et al. 2003). Deze beperking heeft een directe
invloed op het vermogen van de soort om zijn populatieomvang te vergroten, omdat een grotere
"zoektijd" de energiebronnen uitput, waardoor de snelheid van gametogenese en het algehele
reproductieve potentieel van de populatie wordt verminderd. Simulaties door Farmer en Doerr
(in review) bevestigen dat beperkingen op het vinden van een partner in verband met dichtheid
de belangrijkste drijfveer zijn achter waargenomen patronen in het paren en paaien van
koninginnenschelpen, maar vergelijkbaar met veldwaarnemingen door Gascoigne en Lipcius
(2004), is het onwaarschijnlijk dat dit het geval is. de enige verklaring zijn voor het gebrek aan
reproductieve activiteit bij lage dichtheden.

Een bijkomend gepostuleerd depensatoir mechanisme is de afbraak van een positieve
terugkoppeling tussen contact met mannetjes en de snelheid van gametogenese en paaien bij
vrouwen, waarbij copulatie de ontwikkeling en rijping van eicellen stimuleert, wat leidt tot
frequenter paaien (Appeldoorn 1995). Copulatie in conch is waarschijnlijker bij het paaien dan
niet-paaiende vrouwtjes, wat een extra positief feedbackmechanisme oplevert dat het effect bij
hoge dichtheden versterkt (Appeldoorn 1988a). Bewijs dat dit idee ondersteunt, is geleverd door
verschillende onderzoeken die aan het begin van het voortplantingsseizoen een consistente
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vertraging rapporteerden tussen de eerste waarnemingen van copulatie en de eerste spawning
(Weil en Laughlin 1984; Brownell 1977; Hesse 1976; Randall 1964). Deze lagperiode, van
gemiddeld drie weken, kan de tijd vertegenwoordigen die nodig is om de eicelrijping te bereiken
na de eerste copulatie. Farmer en Doerr (in review) beschouwden verschillen in de dichtheid
van volwassenen, bewegingssnelheden, het volgen van geuren, belemmeringen voor
beweging, rustperioden voor kruisingen, waarnemingsafstand en seksuele facilitering. Seksuele
facilitering was het enige mechanisme dat het gebrek aan empirische waarnemingen van paring
bij relatief lage populatiedichtheden verklaarde, wat statistische bevestiging gaf dat de
vermindering van dichtheden veroorzaakt door overbevissing van paaiende aggregaties de
kans op mislukken van de rekrutering groter maakt dan wat zou worden verwacht van
vertragingen bij het vinden van partners alleen. Dit komt overeen met waarnemingen van
Gascoigne en Lipcius (2004), die aangeven dat naast depensatoire mechanismen die verband
houden met het vinden van een partner, een vertraagde functionele rijping op locaties met een
lage dichtheid een verklaring kan zijn voor afname van reproductieve activiteit.

Omdat direct fysiek contact nodig is voor copulatie en koningsschelp zich langzaam
voortbewegen, is de dichtheid van volwassen volwassenen binnen gelokaliseerde
koninginnenschelppopulaties een kritische en complexe factor die het paringssucces en de
duurzaamheid van de populatie bepaalt. Hoewel er in de afgelopen halve eeuw veel
onderzoeken naar schelppopulaties zijn voltooid, hebben maar weinig onderzoeken tegelijkertijd
de relatie tussen de dichtheid van volwassenen en de reproductiesnelheid onderzocht. Hiervan
varieerden de gerapporteerde percentages van reproductieve activiteit in verband met enquêtes
van volwassen populaties sterk in meerdere jurisdicties, aangezien de dichtheid afhankelijk is
van de meetschaal en het onderzochte doelgebied. Bijvoorbeeld, in de Bahama's, waar
populaties kroonslakken dicht bij 200 volwassenen per hectare liggen, rapporteerden Stoner en
Ray-Culp (2000) parings- en paaisnelheden van respectievelijk ongeveer 13 procent en 10
procent. Tijdens voortdurende onderzoeken in beviste gebieden (Berry- en Andros-eilanden) en
een no-take reserve (Exuma Cays Land and Sea Park) van de Bahama's, hebben Stoner et al.
(2012c) merkten op dat, bij een gemiddelde volwassen dichtheid van 60 conch/ha in het Exuma
Cays Land and Sea Park, 9,8 procent van de volwassen koninginnenschelp aan het paren was,
terwijl bij 118 volwassen conch/ha op Andros Island, ongeveer 2,4 procent aan het paren was. ,
en met 131 volwassen schelphoorns/ha op de Berry-eilanden, was slechts 5,9 procent
betrokken bij de paringsactiviteit. Doerr en Hill (2018) rapporteerden reproductieve activiteit in
2,4 procent van de volwassen schelphoorn op de plank van St. Croix, Amerikaanse
Maagdeneilanden, met de laagste gemiddelde dichtheid van volwassen koninginnenschelp op
onderzoekslocaties, waar reproductieve activiteit plaatsvond, was 63,7 volwassen schelphoorn
/ha. Van deze studies werden de hoogste dichtheden gerapporteerd vanuit Cuba, waar op één
beschermde locatie met dichtheden van 223 volwassen schelphoorn/ha slechts 0,3 procent van
de volwassen koninginnenschelp aan het paren was, terwijl op een andere locatie met een
gerapporteerde volwassen dichtheid van 497 schelphoorn/ha, 3,7 procent van de schelphoorns
was aan het paren en 2,5 procent was betrokken bij het paaien (Cala et al. 2013). In Colombia
werd echter reproductieve activiteit gerapporteerd die werd aangetoond door de aanwezigheid
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van eiermassa's in gebieden met een populatiedichtheid van slechts 24 en 11 conch/ha
(Gómez-Campo et al. 2010). De schaal waarop deze waarnemingen werden geregistreerd en
de daaropvolgende interpretatie van de ruimtelijke verspreiding van koninginnenschelp zijn van
cruciaal belang voor het begrijpen van verschillen tussen onderzoeksconclusies.

Zoals eerder besproken, maken de kenmerken van de levensgeschiedenis van de
koninginschelp hen kwetsbaar voor depensatoire mechanismen. Wanneer reproductieve
geschiktheid zodanig afneemt dat de bevolkingsgroei per hoofd van de bevolking negatief
wordt, kan plaatselijk uitsterven het gevolg zijn (Courchamp et al. 1999; Allee 1931).
Appeldoorn (1988a) suggereerde aanvankelijk dat koninginnenschelp een kritische dichtheid
voor de eierproductie zou kunnen hebben, en Stoner en Ray-Culp (2000) leverden bewijs voor
demografische effecten in populaties kroonslak, en rapporteerden een volledige afwezigheid
van paring en paaien in populatiedichtheden van minder dan 56 en 48 volwassen conch/ha,
respectievelijk. Ze concludeerden dat de afwezigheid van reproductie in populaties met een
lage dichtheid voornamelijk gerelateerd was aan het ontmoetingspercentage en merkten op dat
reproductieve activiteit een asymptotisch niveau bereikte in de buurt van 200 volwassen conch /
ha (Stoner en Ray-Culp 2000). Op basis van deze studies wordt 50 volwassen schelphoorn/ha
algemeen aanvaard als de minimumdrempel die vereist is om een   bepaald niveau van
reproductieve activiteit te bereiken binnen een bepaalde schelppopulatie (Gascoigne en Lipcius
2004; Stoner en Ray-Culp 2000; Stephens en Sutherland 1999; Appeldoorn 1995 ). Omgekeerd
rapporteerden Delgado en Glazer (2020) de hoogste drempeldichtheden voor volwassen
koninginnenschelp waaronder geen reproductie werd waargenomen, zonder paring bij
aggregatiedichtheden onder 204 volwassen schelp/ha en geen paai bij aggregatiedichtheden
onder 90 volwassen schelp/ha. Gezien de sterk geaggregeerde aard van koninginnenschelp
(Glazer en Kidney 2004; Glazer et al. 2003), beschermt het beheer van minimale dichtheden
over de plank (dwz 100 volwassen schelphoorn/ha) niet specifiek de paaiaggregaties met hoge
dichtheid waar de meeste reproductie komt voor. De Delgado en Glazer (2020) betogen dus dat
visserijbeheerders van de koningsslak de paaiaggregaties met hoge dichtheid van de
koningsslak moeten identificeren en beschermen, ongeacht de dichtheden tussen de planken.

De aanhoudende vorming van volwassen koninginnenschelp-aggregaties kan helpen om
sommige populaties in stand te houden, zoals blijkt uit langdurige intra-aggregatie-onderzoeken
uitgevoerd door Delgado en Glazer (2020) in Florida, die aantonen dat, naarmate de
aggregatiedichtheid toeneemt, zowel de paring als de paai toenemen, dienovereenkomstig .
Delgado en Glazer (2020) observeerden een toename van de paringsactiviteit, met een piek
van 71 procent van de aggregatie bij dichtheden van meer dan 800 volwassen conch/ha.
Bovendien bleek een groter deel van de aggregaties eierleggende vrouwtjes te hebben
naarmate de aggregatiedichtheid toenam. Het percentage aggregaties met paaiende vrouwtjes
bereikte een piek van iets meer dan 84 procent bij aggregatiedichtheden van meer dan 600
volwassen conch/ha (Delgado en Glazer 2020). Ook Stoner et al. (2012b) meldden dat de
paringsfrequentie toenam bij hogere dichtheden van volwassenen in de Bahama's, met een
maximum van 34 procent van de populatie die paren bij ongeveer 2500 volwassen conch/ha.
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Herhaalde visuele onderzoeken op dezelfde locaties in de Bahama's hebben deze gevoeligheid
aangetoond, waaruit blijkt dat de dichtheden van volwassenen in het Exuma Cays Land and
Sea Park in de loop van 22 jaar aanzienlijk zijn afgenomen vanwege een gebrek aan werving
(Stoner et al. 2019). Stoner et al. (2019) concludeerden verder dat de meeste
schelphoornpopulaties in de Bahama's momenteel op of onder de kritische dichtheden zijn voor
succesvolle paring en reproductie en dat er belangrijke beheersmaatregelen nodig zijn om het
bestand in stand te houden. Soortgelijke langdurige achteruitgang van reproductief actieve
volwassen schelphoorns is gemeld in het zeereservaat van Port Honduras in het zuiden van
Belize. De dichtheden van conch in het zeereservaat van Port Honduras (no-take zone) zijn
sinds 2009 afgenomen, tot onder 88 conch/ha in 2013 en verder gedaald tot minder dan 56
volwassen conch/ha in 2014 (Foley 2016, niet gepubliceerd. geciteerd in , Foley en Takahashi
2017). Als koninginnenschelp, met name vrouwtjes, niet de kans krijgen om te paren en tot hun
volledige potentieel te paaien, worden er minder nakomelingen per individu geproduceerd, wat
waarschijnlijk zal leiden tot een afname van de bevolkingsgroei per hoofd van de bevolking
(Gascoigne et al. 2009) . Daarom is dit een kritische overweging bij het beoordelen van de
duurzaamheid van schelppopulaties. Zoals hierboven besproken, hoewel de waargenomen
minimale reproductieve dichtheidsdrempels zeer variabel zijn, wordt aanbevolen om
koninginnenschelppopulaties te beheren om een   drempeldichtheid van 100 volwassen
schelphoorn/ha te behouden (Prada 2017). Een dichtheidswaarde van 100 volwassen conch/ha
wordt aanbevolen als een minimumreferentiedrempel voor succesvolle reproductie, na een
aanbeveling van de Queen Conch Expert Workshop, gehouden in mei 2012 in Miami, Florida
(FAO 2012). Het Regionale Queen Conch Fisheries Management and Conservation Plan
(Prada 2017) en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) hebben beide 100
volwassen conch/ha aangenomen als de minimale dichtheidsdrempel om significante effecten
op de rekrutering te voorkomen (UNEP 2012). Helaas voldoen veel populaties van de kroonslak
niet aan de voorwaarden die nodig zijn voor een succesvolle voortplanting en duurzaamheid,
omdat de dichtheden van de volwassen kroonslak in de meeste rechtsgebieden lager zijn dan
100 volwassen kroonslak/ha (zie Status van de populatie hieronder).

Populatiestructuur en genetica
Vroege studies met allozymen (variante vormen van hetzelfde enzym) om de genetische
structuur van koninginnenschelp te onderzoeken, impliceerden een hoge mate van
genenstroom, maar toonden ook een geïsoleerde genetische structuur voor populaties, hetzij op
geïsoleerde locaties of op microschaalniveau.

Mitton et al. (1989) verzamelden monsters van negen locaties in het Caribisch gebied,
waaronder Bermuda, Turks- en Caicoseilanden, St. Kitts (St. Christopher) en Nevis, St. Lucia,
de Grenadines, Bequia Island, Barbados en Belize, en rapporteerden een hoge genenstroom
als evenals genetische differentiatie op alle ruimtelijke schalen. Ze ontdekten bijvoorbeeld dat
koninginnenschelp in Bermuda en Barbados genetisch geïsoleerd waren van de rest van de
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bemonsterde locaties. Toch ontdekten ze ook dat schelphoorns die werden bemonsterd op twee
geografisch dicht bij elkaar liggende locaties (dwzGros Inlet en Vieux Fort) in St. Lucia een
significante genetische differentiatie vertoonden ondanks dat ze slechts 40 km van elkaar
verwijderd waren (Mitton et al. 1989). Conch bemonsterd in de Verenigde Staten (Florida Keys)
vertoonde ook significante ruimtelijke en temporele genetische variatie, hoewel de genetische
overeenkomst tussen populaties groot was (Campton et al. 1992). Tello-Cetina et al. (2005)
bemonsterde schelphoorn van vier locaties langs het schiereiland Yucatan en rapporteerde
relatief hoge niveaus van diversiteit binnen de populatie en weinig geografische differentiatie,
waarbij de populatie van het Alacranes Reef de verste genetische afstand tot de andere drie
locaties had.

Verschillende studies uitgevoerd in Jamaica rapporteerden vergelijkbare niveaus van
connectiviteit en genetische differentiatie. Blythe- Mallett et al. (2021) bemonsterde meerdere
zones in Pedro Bank, een belangrijk commercieel visgebied ten zuidwesten van Jamaica, en
identificeerde twee mogelijke subpopulaties, één aan het zwaar geëxploiteerde oostelijke
uiteinde van de bank en een andere aan het centrale en westelijke uiteinde. Pedro Bank wordt
rechtstreeks beïnvloed door de westwaartse stroming van de Caribische stroming en zou
kunnen dienen als het primaire rekruteringsgebied van kroonslaklarven vanaf stroomopwaartse
locaties (Blythe-Mallett et al. 2021). Pedro Bank is geografisch geïsoleerd en ontvangt een
beperkte genenstroom van het vasteland van Jamaica en andere historisch belangrijke
offshore-populaties binnen de Jamaicaanse Exclusieve Economische Zone (EEZ)
(Kitson-Walters et al. 2018). De hoge mate van genetische verwantschap binnen
schelpbemonsterd uit Pedro Bank geeft waarschijnlijk aan dat de populaties voldoende
zelfvoorzienend zijn (Kitson-Walters et al. 2018), maar nog steeds larven ontvangen van
stroomopwaartse bronnen die bijdragen aan de populatie aan het oostelijke uiteinde van de
bank (Blythe-Mallett et al. 2021).

Studies uitgevoerd in de Mexicaanse Caraïben hebben ook een ruimtelijke genetische structuur
ontdekt voor populaties kroonslak. Perez-Enriquez et al. (2011) identificeerden een genetische
lijn langs de zuidelijke Mexicaanse Caraïben ten noorden van het schiereiland Yucatan, met een
verminderde genenstroom waargenomen tussen de twee meest afgelegen locaties, wat
neerkomt op een toename van genetische verschillen naarmate de geografische afstand groter
werd. Deze auteurs suggereerden dat, aangezien de algehele genetische diversiteit varieerde
van gemiddelde tot hoge waarden, de koninginnenschelp het genetisch niveau niet had bereikt
dat wijst op een knelpunt in de populatie (Pérez-Enriquez et al. 2011). Machkour-M'Rabet et al.
(2017) gebruikten bijgewerkte moleculaire markers om koninginnenschelp van zeven locaties
binnen hetzelfde gebied te analyseren en namen vergelijkbare resultaten waar, met
uitzondering van de schijnbare genetische isolatie van koninginnenschelp verzameld op Isla
Cozumel, die niet werd gedetecteerd door Pérez-Enriquez et al. (2011). De resultaten van deze
studie leidden Machkour-M'Rabet et al. (2017) om te concluderen dat populaties van
koninginnenschelp langs het Meso-Amerikaanse rif niet panmictisch zijn en genetische
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fragmentatie vertonen die indicatief is voor homogeniteit tussen monstergebieden, wat verder
bewijs levert voor het patroon van isolatie op afstand.

Márquez-Pretel et al. (2013) vonden vier genetische voorraden die heterogene ruimtelijke
mozaïeken van mariene dispersie tussen de San Andres-archipel en de Colombiaanse
kustgebieden weerspiegelen. Kroonslak in deze gebieden vertoonde een algemeen tekort aan
heterozygotie gerelateerd aan assortatieve paring of inteelt, wat mogelijk kan leiden tot een
verlies aan genetische variatie (Márquez-Pretel et al. 2013).

Een brede ruimtelijke genetische studie van koninginnenschelp in het grotere Caribisch gebied
met behulp van negen microsatelliet-DNA-markers (Truelove et al. 2017) ontdekte dat de
stroom van genen over het hele bekken werd beperkt door de oceanische afstand die diende
om lokale populaties te isoleren. Truelove et al. (2017) hebben 643 individuen genetisch
gekarakteriseerd uit 19 locaties, waaronder Florida, de Bahama's, Anguilla, Caribisch Nederland
(dwz Bonaire, St. Eustatius en Saba), Jamaica, Honduras, Belize en Mexico, en hebben
vastgesteld dat koninginnenschelp zich niet vormt een enkele panmictische populatie in het
grotere Caribisch gebied. De auteurs rapporteerden significante differentiatie tussen en binnen
jurisdicties en tussen sites, ongeacht de geografische locatie. Genenstroom werd beperkt door
oceanische afstand en lokale populaties waren meestal genetisch geïsoleerd.

Onlangs hebben Douglas et al. (2020) voerden een genomische analyse uit met behulp van
single-nucleotide polymorfismen van twee noordoostelijke Caribische Basin-eilanden (Grand
Bahama in het noorden en Eleuthera in het zuiden). De auteurs identificeerden verschillende
populaties aan de zuidkant van Grand Bahama Island en de westkant van Eleuthera Island,
mogelijk als gevolg van larvale scheiding door de Great Bahama Canyon. Ondanks uitgebreide
ruimtelijke scheiding van bemonsterde populaties rond Puerto Rico, concludeerde Beltrán
(2019) dat er weinig genetische structuur was in de schelppopulatie. Uit genetische analyses
van vier visueel gekarakteriseerde fenotypen bleek echter dat één morph (aangeduid als Flin)
enigszins verschilde van de andere bemonsterde fenotypen. Verder onderzoek naar dit aspect
van de biologie van de koninginnenschelp is nodig om de mate van differentiatie tussen
fenotypes te onderzoeken en om te bepalen of ze dezelfde verspreiding over het Caribisch
gebied delen. De resultaten die in al deze onderzoeken worden gepresenteerd, leveren bewijs
dat variatie in zeestromingen, oppervlaktewinden en meteorologische gebeurtenissen de
verspreiding van larven kunnen bevorderen of kunnen fungeren als barrières die de retentie van
larven bevorderen.

Status van de populatie
De SRT beoordeelde gegevens uit 39 jurisdicties in het hele verspreidingsgebied van de soort
en ontwikkelde verschillende onderling gerelateerde beoordelingen die werden gebruikt om de
status van de koninginnenschelp te bepalen. Ten eerste heeft de SRT schattingen van de
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dichtheid van volwassen schelpdieren samengesteld voor elk rechtsgebied in het bereik van de
soort (zie Dichtheidsschattingen hieronder). Ten tweede ontwikkelde de SRT ruimtelijk expliciete
habitatschattingen (zie Conch Habitat Estimate hieronder) voor elk rechtsgebied. De
habitatschattingen waren nodig om de SRT in staat te stellen de totale abundantie te schatten
en de populatieconnectiviteit te evalueren. Ten derde heeft de SRT de schatting van de
schelpdichtheid van elk rechtsgebied in de onderzochte gebieden geëxtrapoleerd naar het
totale geschatte leefgebied van het rechtsgebied om schattingen van de populatiedichtheid op
rechtsgebiedniveau te genereren (zie Schattingen van de overvloed hieronder). Ten slotte
evalueerde de SRT de connectiviteit van de populatie om de mogelijke effecten van
gelokaliseerde lage conch-dichtheden op populatiebrede connectiviteitspatronen op te helderen
(zie Bevolkingsconnectiviteit hieronder). Zoals hierboven beschreven, is reproductief falen van
de kroonslak in veel gevallen toegeschreven aan afname van populatiedichtheden. Er zijn twee
drempelwaarden voor densiteit (dwz <50 volwassen schelp/ha en >100 volwassen schelp/ha)
die goed ingeburgerd zijn in de wetenschappelijke literatuur en algemeen aanvaard worden
door visserijbeheerders. De wetenschappelijke literatuur geeft aan dat wanneer het aantal
volwassen koninginnenschelphoorns daalt tot minder dan 50 volwassen schelphoorns/ha, dit
significante gevolgen heeft voor het vinden van een partner en dus voor reproductieve activiteit
en populatiegroei. Wanneer de dichtheid van volwassen koninginnenschelpen in deze mate
wordt verminderd, is reproductieve activiteit beperkt of niet aanwezig. In dezelfde lijn suggereert
de beschikbare literatuur dat populaties met een dichtheden van volwassen
koninginnenschelpen van meer dan 100 volwassen kroonslak/ha in de meeste gevallen
voldoende zijn om het succesvol vinden van een partner en dus reproductieve activiteit en
populatiegroei te bevorderen. De aanbeveling voor een dichtheidsdrempel van 100 volwassen
conch/ha is opgesteld door de Queen Conch Expert Working Group (Miami, Florida, mei 2012)
en vervolgens bij consensus aanvaard door visserijbeheerders die deelnemen aan de
WECAFC/Caribbean Fishery Management Council (CFMC)/Organization of de visserij- en
aquacultuursector van de Midden-Amerikaanse (OSPESCA)/CRFM-werkgroep, als
minimumreferentiepunt of "voorzorgsbeginsel" vereist om schelppopulaties in stand te houden
(Prada et al. 2017).

Rekening houdend met deze informatie, met inbegrip van de best beschikbare
wetenschappelijke en commerciële informatie over de voortplanting van de kroonslak, de
pensatoire processen en de bevolkingsgroei, heeft de SRT de volgende dichtheidsdrempels
toegepast op populaties van de kroonslak:

● Populaties met dichtheden onder de drempel van 50 volwassen schelphoorn/ha worden
niet reproductief actief zijn vanwege lage volwassen ontmoetingspercentages of het
vinden van een partner. Deze drempel wordt grotendeels erkend als een absoluut
minimum dat vereist is om het vinden van een partner en dus reproductie te
ondersteunen.
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● Populaties met dichtheden tussen 50-99 volwassen schelphoorns/ha worden geacht een
verminderde reproductieve activiteit te hebben, wat resulteert in een minimale
populatiegroei.

● Populaties met een dichtheid van meer dan 100 volwassen conch/ha worden geacht een
dichtheid te hebben die reproductieve activiteit ondersteunt, wat resulteert in
populatiegroei.

Deze dichtheidsdrempels werden gebruikt om de status van koninginnenschelppopulaties in elk
rechtsgebied te evalueren en om te beoordelen hoe heterogene visserijdruk en gelokaliseerde
uitputting (dwz lage volwassen koninginnenschelpdichtheden, leidend tot verminderde productie
van eieren en larven) de populatieconnectiviteit in de hele soort beïnvloeden. ' bereik. De
resultaten van deze beoordelingen worden in de volgende paragrafen beschreven.

Schattingen van de dichtheid

Om schattingen van de dichtheid van de koninginnenschelp te ontwikkelen, heeft de SRT een
uitgebreide zoektocht per jurisdictie uitgevoerd om literatuur te identificeren die betrekking heeft
op de status van koninginnenschelp in zijn hele verspreidingsgebied. De SRT beoordeelde de
beste wetenschappelijke en commerciële informatie, inclusief alle relevante gepubliceerde en
grijze literatuur, databases en rapporten. De SRT organiseerde deze informatie en gegevens
per rechtsgebied en zocht systematisch naar informatie over de dichtheden van de kroonslak.
De SRT heeft ook rekening gehouden met relevante informatie die is verstrekt tijdens de
openbare commentaarperiode (84 FR 66885, 6 december 2019). Het doel van de SRT was om
robuuste schattingen van de dichtheid van volwassen koninginnenschelpen voor elk
rechtsgebied samen te stellen. Voor zover mogelijk richtte de SRT zich op de meest recente
onderzoeken waarbij gerandomiseerde steekproeven werden uitgevoerd over brede delen van
het schap, waaronder een reeks habitats en diepten. Voor rechtsgebieden waar dergelijke
studies niet beschikbaar waren, gebruikte de SRT beschikbare dichtheidsinformatie. In
sommige gevallen waren de enige beschikbare gegevens bijvoorbeeld schattingen op één punt
uit een onderzoeks- of workshoprapport. Voor negen jurisdicties waar geen informatie over
dichtheid beschikbaar was (dwz Curaçao, Costa Rica, Dominica, Grenada, Montserrat, St. Kitts
en Nevis, St. Martin, St. Barthelemy en Trinidad en Tobago), benaderde de SRT de schattingen
van de dichtheid van de kroonslak. gebaseerd op schattingen van de dichtheid voor het
dichtstbijzijnde aangrenzende rechtsgebied waarover informatie beschikbaar was. De SRT
gebruikte beschikbare kwalitatieve informatie over de algemene populatiestatus (bijv. ernstig
uitgeput, matig bevist en licht geëxploiteerd) om ervoor te zorgen dat de benadering van de
dichtheden van de kroonslak op basis van de naaste buur van een rechtsgebied redelijk was
(voor gedetailleerde bespreking van methoden, zie Horn et al. 2022).

Van elk opgesteld onderzoek of rapport noteerde de SRT de locatie, het jaar van het onderzoek
(1996 tot 2022), het totale onderzochte gebied, de status van het onderzochte gebied (bevist of
niet-bevist) en de gebruikte onderzoeksmethoden (zie tabel 2 in Horn etal. 2022). De SRT
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haalde informatie over de algehele dichtheid of de volwassen dichtheid (of beide) van
koninginnenschelp, en legde deze vast in een spreadsheet en gestandaardiseerd op een
eenheid per hectare (ha) (zie S5 in Horn et al. 2022). Voor jurisdicties met grote schapgebieden
(bijv. de Bahama's, Belize, Mexico) werden dichtheden geregistreerd op het niveau van de
subjurisdictie (bijv. zoals gedefinieerd per regio, bank of kardinale richting vanaf een eiland).
Voor kleinere jurisdicties (bijv. die binnen de Kleine Antillen) werden de dichtheden van de
kroonslak meestal gerapporteerd voor een heel eiland of een groep eilanden. Het
statusbeoordelingsrapport (Horn et al. 2022) geeft aanvullende details over hoe de SRT de
populatiedichtheden van de kroonslak schatte.

De schattingen van de dichtheid van de volwassen koninginnenschelp werden ook uitgezet op
basis van hun geografische locaties (zie figuur 6 in Horn et al. 2022). De resultaten lieten zien
dat verschillende jurisdicties, meestal gelegen in het noord-centraal tot de zuidwestelijke
Caraïben (dwz Turks- en Caicoseilanden, de Cay Sal Bank van de Bahama's en Jumentos en
Ragged Cays, Cuba, Jamaica, Nicaragua, Costa Rica), de neiging hadden om hogere
populatiedichtheid volwassen schelphoorns (> 100 volwassen schelphoorn/ha), wat aangeeft
dat deze populaties reproductief actief zijn en een succesvolle populatiegroei ondersteunen. Er
zijn twee jurisdicties (dwz St. Eustatius en St. Kitts en Nevis) in het oostelijke Caribische gebied
en een enkele jurisdictie (dwz de Kaaimaneilanden) in het centrale Caribische gebied, met een
matige populatiedichtheid van volwassen schelpdieren (< 100 volwassen schelp/ha, maar >50
volwassen schelp/ha). In de oostelijke Caraïben hebben slechts twee jurisdicties (St. Lucia en
Saba) een dichtheden van de kroonslak van meer dan 100 volwassen kroonslak/ha. Op enkele
uitzonderingen na, de overige rechtsgebieden die hierboven niet eerder zijn genoemd (dwz
Aruba, Anguilla, Antigua en Barbuda, Barbados, Belize, Bermuda, Bonaire, de westelijke en
centrale grote banken van de Bahama's en de Little Bahama Bank, Britse Maagdeneilanden,
Colombia's Serranilia en Quitasueno Banks, Curaçao, Dominica, Dominicaanse Republiek,
Grenada, Guadeloupe, Haïti, Martinique, Mexico, Montserrat, Panama, Puerto Rico, St,
Barthelemy, St. Martin, St. Vincent en Grenadines, Trinidad en Tobago, Verenigde Staten
(Florida), Amerikaanse Maagdeneilanden en Venezuela), hebben een dichtheid van de
kroonslak dichtbij of onder de minimale drempelwaarde voor de dichtheid van de volwassen
kroonslak (<50 volwassen schelp/ha) die vereist is om reproductieve activiteit te ondersteunen.
Deze rechtsgebieden vertegenwoordigen ongeveer 27 procent (19.626 km2) van de geschatte
beschikbare habitat in het Caribisch gebied.

Schatting van de habitat

van de schelp Om het begrip van de SRT van de status van de schelphoorn in het hele
verspreidingsgebied te vergroten, heeft de SRT een schatting gemaakt van het leefgebied van
de schelp en een ruimtelijk expliciete kaart voor het Caribisch gebied opgesteld. Deze ruimtelijk
expliciete schatting van de schelphabitat was nodig om de SRT de totale abundantie te laten
schatten en de populatieconnectiviteitsanalyse uit te voeren. Om een   schatting van het
leefgebied te maken, heeft de SRT uitgebreid gezocht naar de best beschikbare informatie over
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de habitat, inclusief geschatte oevers van schelpvissen, en contact opgenomen met
onderzoekers en instellingen die betrokken zijn bij verschillende karteringsinspanningen. De
SRT stelde vast dat een habitatgebied met een diepte van 0-20 m de beste schatting was,
omdat de beschikbare informatie aangeeft dat schelphoorns worden aangetroffen in ondiepe
wateren die over het algemeen minder dan 20 m diep zijn (Berg Jr. et al. 1992;
Boidron-Metairon 1992; Delgado en Glazer 2020; Salley 1986; Stoner en Sandt 1992; Stoner en
Schwarte 1994). De meest uitgebreide en geschikte openbaar beschikbare habitatkaart die kon
worden gevonden, was het Millennium Coral Mapping Project, dat 1.359 polygonen van 8 km bij
8 km specificeert op basis van koraalriffen (Andréfouët et al. 2001). De polygonen omvatten
zeegras- en koraalriflocaties waar koninginnenschelp voorkomt (Kough 2019; Souza Jr. en
Kough 2020). Om ervoor te zorgen dat alle paaiplaatsen, inclusief paaiplaatsen in diep water
(dwz op een diepte van meer dan 20 m), werden opgenomen in de dataset, heeft de SRT de
habitatkaart geverifieerd met paaiplaatsen die in de beschikbare literatuur zijn vermeld (Berg Jr.
et al. 1992; Brownell 1977; Cala et al. 2013; Coulston et al. 1987; D'Asaro 1965; Davis et al.
1984; de Graaf et al. 2014; García E. et al. 1992; Gracia-Escobar et al. 1992 Lagos-Bayona et
al. 1996; Márquez-Pretel et al. 1994; Meijer zu Schlochtern 2014; Pérez-Pérez en
Aldana-Aranda 2003; Randall 1964; Stoner et al. 1992; Truelove et al. 2017; Weil en Laughlin
1984 Wicklund et al. 1991; Wilkins et al. 1987; Wynne et al. 2016).

Na deze beoordeling omvatte de SRT 13 extra diepe paaiplaatsen voor Venezuela, Cuba, de
Bahama's, Amerikaanse Maagdeneilanden, Turks- en Caicoseilanden, Saba, Colombia, Belize,
Honduras en Jamaica (Brownell 1977; Cala et al. 2013; Davis etal. 1984; De Graaf et al. 2014;
Lagos-Bayona et al. 1996; Randall 1964; Stoner et al. 1992; Truelove et al. 2017; Weil en
Laughlin 1984; Wicklund et al. 1991). De SRT bevatte ook 13 ondiepe polygonen die
aanvankelijk niet aanwezig waren in de dataset voor St. Eustatius, Amerikaanse
Maagdeneilanden, Colombia, Verenigde Staten (Florida), Mexico, Jamaica, Saba, Bonaire en
de Bahama's (Meijer zu Schlochtern 2014; Randall 1964; Coulston et al. 1987; Gracia-Escobar
et al. 1992; Márquez-Pretel et al. 1994, Truelove et al. 2017). Over het algemeen waren de
schattingen van het habitatgebied van de door de SRT geselecteerde gegevensbron veel lager
dan de schattingen van het totale zeegrasgebied, en varieerden ze over het algemeen van
ongeveer 30 tot 100 procent van de geschatte schelpvisbanken en bevatten bekende
paaiplaatsen in diep water (zie figuur 5 in Horn et al. 2022). De SRT concludeerde dus, en we
zijn het erover eens, dat de schattingen van de habitat waarschijnlijk conservatief waren, maar
geschikt voor analyse van algemene connectiviteitspatronen en schattingen van
populatie-abundantie.

Schattingen van overvloed

De SRT schatte de abundantie door schattingen van de dichtheid van volwassen
koninginnenschelpen te extrapoleren over de geschatte leefgebieden. De SRT gebruikte deze
overvloedschattingen echter met de nodige voorzichtigheid omdat de beschikbare
dichtheidsschattingen waarop ze zijn gebaseerd gedateerd waren, schaarse gegevens hadden
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of in kleine gebieden werden uitgevoerd. In sommige gevallen was het aantal beschikbare
onderzoeken met de dichtheden van de kroonslak ook beperkt. De zeer hoge geschatte
hoeveelheid kroonslak uit Cuba is bijvoorbeeld bijzonder twijfelachtig vanwege de kleine
steekproefomvang van het onderzoek en het grote plankgebied waarover de gegevens over de
onderzoeksdichtheid werden uitgebreid. Waar geen onderzoeksgegevens beschikbaar waren
(dwz Costa Rica, Curaçao, Dominica, Grenada. St. Kitts en Nevis, St. Barthelemy, St. Martin,
Monserrat en Trinidad en Tobago), werden schattingen van de dichtheid benaderd vanuit het
dichtstbijzijnde aangrenzende rechtsgebied, en dus zijn hun schattingen van de overvloed zeer
onzeker. De geschatte leefgebieden van schelpdieren introduceren ook enige onzekerheid in de
schattingen, en de resolutie van de habitatkaart van de SRT is grof (voor aanvullende discussie
over methoden, zie Horn et al. 2022).

Ondanks de bovengenoemde beperkingen, schatte de SRT de overvloed aan schelphoorns op
jurisdictieniveau door beschikbare schattingen van schelpdichtheid te vermenigvuldigen met
geschatte leefgebieden.jurisdictieniveaubenadering ging ervan uit dat het bereik van de op
gegenereerdeschattingen van de schelpdichtheid representatief is voor het bereik van de
schelpdichtheden over het gehele rechtsgebiedgeschatte leefgebiedIndien beschikbaar, werden
meerdere enquêtes gebruikt om de substantiële onzekerheid die inherent is aan deze
benadering beter vast te leggen. In rechtsgebieden waar uitgebreide onderzoeken zijn
uitgevoerd in alle delen van het schap, houden de gemiddelde schattingen van elk onderzoek
doorgaans rekening met eventuelejurisdictieniveau verschillen in conch-dichthedenin gevallen
waarin extrapolaties waren gebaseerd op slechts enkele gerapporteerde dichtheidsschattingen
of steekproeven die over een klein gebied werden gedaan, kan deze aanname echter worden
geschonden. In de meeste studies werden de dichtheden van de schelphoorns onderzocht in
verschillende habitattypes (inclusief die soorten die weinig of geen schelphoorns bevatten) en
werden gewogen gemiddelden gerapporteerd. Die enquêtemiddelen houden dus rekening met
gebieden met zowel een hoge als een lage dichtheid. De SRT heeft ook inspanningen geleverd
om de onzekerheid te kwantificeren die inherent is aan het baseren van de
overvloedschattingen op enquêtes die verschillende methodologieën gebruikten, plaatsvonden
over een brede tijdspanne en over een reeks ruimtelijke schalen. De resultaten suggereren dat
de abundantie van volwassen koninginnenschelpen wordt geschat (dwz de som van de
mediane geschatte abundantie in alle rechtsgebieden) op ongeveer 743 miljoen individuen (90
procent betrouwbaarheidsinterval van 450 miljoen tot 1.492 miljard). De overvloed aan
volwassen koninginnenschelpen werd geschat op tussen de tien en 100 miljoen individuen in
zes jurisdicties, en 15 jurisdicties hadden een gemiddelde geschatte abundantie tussen één en
tien miljoen volwassenen. De geschatte volwassen overvloed was minder dan een miljoen
volwassenen in elk van de 20 rechtsgebieden, met naar schatting drie van die rechtsgebieden
met een populatie van minder dan 100.000 volwassen koninginnenschelp. Zeven jurisdicties
(dwz Cuba, de Bahama's, Nicaragua, Jamaica, Honduras, de Turks- en Caicoseilanden en
Mexico) vertegenwoordigden 95 procent van de populatie volwassen schelpkoninginnen.
Binnen het bereik van de soort hebben Cuba, de Bahama's en Nicaragua naar schatting het
meeste leefgebied voor schelpdieren (56 procent) en de meerderheid van de populatie van
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volwassen koninginnenschelpdieren (84,1 procent). Daarnaast leveren Jamaica, Honduras,
Turks- en Caicoseilanden en Mexico de andere grote bijdragen, zowel in termen van
habitatgebied als schelpovervloed (zie figuren 10, 11, in Horn et al. 2022). Eenentwintig
jurisdicties vormen 95 procent van het totale geschatte leefgebied van schelpdieren, terwijl
slechts zeven (d.w.z.jurisdicties Cuba, de Bahama's, Nicaragua, Jamaica, Honduras, Turks- en
Caicoseilanden en Mexico) 95 procent van de totale geschatte overvloed. Dit geeft aan dat
schelphoorns zijn uitgeput in veel jurisdicties met grote leefgebieden, en dat de resterende
populaties geconcentreerd zijn in slechts enkele jurisdicties (Horn et al. 2022).

Populatieconnectiviteit

Om de mogelijke effecten van gelokaliseerde lage volwassen conch-dichtheden op
populatiebrede connectiviteitspatronen op te helderen, evalueerde de SRT de connectiviteit van
de koningin-conchpopulatie. Het populatieconnectiviteitsmodel was gebaseerd op een simulatie
van de gehele pelagische fase van de vroege levenscyclus van de schelphoorn, van het
uitkomen van eieren tot de vestiging van schelphoornveligers in geschikte habitats (Vaz et al.
2022). Deze evaluatie van populatieconnectiviteit biedt inzicht in hoe de algehele uitwisseling
van larven over het bereik van de soort is beïnvloed door overexploitatie van volwassen
schelphoorn in bepaalde gebieden. Er zijn twee sets simulaties uitgevoerd. Eerst werden de
connectiviteitspatronen gesimuleerd voor uniforme eierafgifte in het hele Caribische gebied (van
8 ° N tot 37 ° N en van 98 ° W tot 59 ° W); dit vertegenwoordigt een historisch "onbenut paai"
scenario waarin alle jurisdictieshetzelfde reproductiepotentieel hebben, per gebied. Een tweede
simulatie van verbindingspatronen die een "uitgebuit" scenario vertegenwoordigen, omvatte
realistische gelokaliseerde dichtheidspatronen door het aantal eieren te schalen (per gebied,
per jurisdictie of regio) door de volwassen schelpdichtheden, en verklaart Allee-effecten bij zeer
lage dichtheden (<50 volwassen schelp/ha). Er werden twee verschillende hydrodynamische
modellen gebruikt om de verspreiding van larven door oceanische processen te simuleren (bijv.
oceanische circulatie, snelheden, zeeoppervlaktetemperaturen) (voor gedetailleerde bespreking
van methoden, zie Horn et al. 2022).

De vergelijking van de twee sets simulaties illustreert de impact op populatieniveau van
heterogene patronen in dichtheden van volwassen schelphoorn (zie figuur 12 in Horn et al.
2022). De meest duidelijke verschillen in de twee sets simulaties kwamen voort uit het feit dat
veel van de jurisdicties conch-dichtheden hadden die ver onder de kritische drempel voor
reproductie lagen (<50 volwassen conch/ha) en werden beschouwd als reproductief
niet-levensvatbaar. Binnen het 'uitgebuit'-scenario ging de SRT ervan uit dat er geen larven uit
deze rechtsgebieden werden voortgebracht; vervolgens konden ze alleen fungeren als putten
(bijv. populaties die geen larven bijdragen of ontvangen) voor de larven van de kroonslak om
zich te vestigen, maar waren geen bronnen voor zichzelf of andere locaties.
Connectiviteitspatronen die voortkwamen uit het "uitgebuit" scenario waren dus drastisch
verschillend (zie figuur 12 in Horn et al. 2022). Bijvoorbeeld, vanwege hun positie
stroomopwaarts en hun kleine plankgebieden, werden de Kleine Antillen (dwz Benedenwindse

22

https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened


Ono
ffic

iël
e v

ert
ali

ng

Onofficiële vertaling geleverd door Google
Voor officiële taal voor regelgeving, zie de Federal Register (87 FR 55200):
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-a
nd-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
____________________________________________________________________________
en Bovenwindse Eilanden) historisch belangrijk geacht voor het bijdragen van larven aan
andere rechtsgebieden stroomafwaarts (dwz naar het westen). Vanwege de lage dichtheid van
volwassen schelphoorns in veel van deze rechtsgebieden, wordt echter niet langer verwacht dat
ze larven bijdragen in het "uitgebuite" scenario, wat resulteert in verminderde larvale input in de
Grote Antillen en Colombia.

Andere patronen bij het vergelijken van de "onbenutte" versus en "uitgebuite" simulaties waren
subtieler, maar zouden lokaal significant zijn. Historisch werd bijvoorbeeld geschat dat de Turks-
en Caicoseilanden veel larven uit de Dominicaanse Republiek en Haïti hebben ontvangen, wat
belangrijk zou zijn geweest gezien de lage lokale retentiegraad (zie figuur 12 in Horn et al.
2022). Vanwege de lage dichtheid van volwassen schelphoorns in deze bronjurisdicties,
suggereert het 'uitgebuite' scenario dat de Turks- en Caicoseilanden nu volledig afhankelijk zijn
van lokale productie en dat een aanzienlijk percentage van de larven naar de Bahama's wordt
geëxporteerd. Evenzo suggereert de "onbenutte" simulatie dat de Verenigde Staten (Florida)
afhankelijk waren van relatief hoge lokale retentie, waarbij de belangrijkste externe bron van
larven uit Mexico kwam (zie figuur 12, linkerkolom in Horn et al. 2022). Aangenomen wordt dat
zowel Florida als Mexico nu een zeer lage dichtheid van de volwassen kroonslak hebben (<50
schelp/ha) die niet in staat is enige reproductieve activiteit te ondersteunen; met andere
woorden, Florida heeft momenteel geen significante stroomopwaartse of lokale bronnen van
larven. Dit zou kunnen verklaren waarom, ondanks een moratorium op de visserij gedurende
meerdere decennia, de kroonslak in de wateren van Florida zich langzaam herstelt (Glazer en
Delgado 2020).

De SRT ontdekte ook dat sommige rechtsgebieden fungeerden als belangrijke "verbinders"
tussen verschillende regio's van de bevolking als geheel, en belangrijk zouden kunnen zijn voor
het behoud van genetische diversiteit. Het belang van een jurisdictie als een "connector" werd
wiskundig gekwantificeerd als een Betweenness Centrality (BC) -waarde op een schaal van 0
tot 1. De BC-waarde meet de relatieve invloed van de reproductieve output van een
schelphoorn op de stroom van larven (bijv. larven verspreid en vastgehouden) tussen
rechtsgebieden variëren breed. De mediaan van alle berekende BC-waarden (ongeveer
0,05-0,06) werd geselecteerd om onderscheid te maken tussen hoge en lage BC-waarden (Vaz
et al. 2022), wat passend is aangezien de BC-waarden een relatieve schaal zijn van
niet-normaal verdeelde waarden. Jurisdicties met hoge BC-waarden (boven de mediaan)
fungeren als ecologische corridors die de larvale stroom vergemakkelijken en zijn essentieel om
de connectiviteit van de populatie te behouden. Het "onbenutte" scenario identificeerde
Jamaica, Cuba en de Dominicaanse Republiek met een hoge BC-waarde, en in mindere mate
Puerto Rico en Colombia (zie figuur 13 in Horn et al. 2022). Dit was niet verrassend gezien de
relatieve centrale ligging van deze jurisdicties en de blootstelling van hun planken aan een
diversiteit aan oceaanstromingen, waardoor ze "connectoren" kunnen zijn van larvale stroom.
Daarentegen werden jurisdicties op de meest up-current (bijv. Kleine Antillen) of down-current
locaties (bijv. Florida, Bermuda), of die aan de rand van de regio (bijv. Panama, Bermuda) niet
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geïdentificeerd als belangrijke connectoren van larvale stroom en had, zoals verwacht, lage
BC-waarden (onder de mediaan) (zie figuur 13 in Horn et al. 2022).

Jurisdicties met gedocumenteerde lage dichtheden van volwassen schelphoorns waren van
invloed op de geschatte verbanden tussen jurisdicties bij het vergelijken van de
"niet-geëxploiteerde" met "uitgebuite" scenario's. Een van de grootste verschillen was de
afwezigheid van reproductieve output (bijv. larvale rekruten) uit Puerto Rico, de Dominicaanse
Republiek en Haïti. Deze jurisdicties hadden een hoge BC-waarde (dwzboven 0,05-0,06) in het
"niet-geëxploiteerde" scenario, maar hebben een lage BC-waarde (dwzonder 0,05) in het
"uitgebuite" scenario omdat ze niet langer fungeren als belangrijke connectoren (zie Figuur 13a
in Horn et al. 2022). Een bijna volledige breuk in de verbinding tussen de oostelijke en
westelijke Caribische regio was duidelijk in het "uitgebuite" scenario, waarbij de Dominicaanse
Republiek beperkte larven ontving uit Cuba, Turks- en Caicoseilanden, en van een diep
mesofotisch rif voor de westkust van Puerto Rico . Toen die jurisdicties in het 'uitgebuit'-scenario
uit de keten van larvale aanvoer werden verwijderd, bleven Jamaica en Cuba belangrijke
connectoren in het westelijke deel van het bereik, en bleven sommige offshorebanken in
Colombia functionele connectoren (zie figuur 13 in Horn et alal. 2022). Terwijl Vaz et al. (2022)
geeft aan dat verbindingen op verschillende locaties verloren zijn gegaan vanwege het bestaan
    van lage volwassen conch-dichtheden, er zijn waarschijnlijk nog steeds verbindingspunten, zij
het verminderd, die enige uitwisseling van larven en het behoud van enige genetische diversiteit
mogelijk maken.

Gelokaliseerde patronen van overbevissing van schelpdieren kunnen ook de genetica
beïnvloeden. De SRT schatte de genetische afstand tussen rechtsgebieden en vergeleek die
vervolgens met een Caribisch-breed genetisch onderzoek (Vaz et al. 2022; Truelove et al.
2017). Het "onbenutte" scenario kwam goed overeen met de patronen die werden
waargenomen door Truelove et al. (2017) gezien het feit dat larven binnen elke regio
geïdentificeerd door de Truelove et al. (2017) waren hoogstwaarschijnlijk lokaal ontstaan. De
uitzondering was de grote kans op larvale uitwisseling tussen de Bahama's en de Turks- en
Caicoseilanden en de Grote Antillen (zie figuur 12 in Horn et al. 2022). In het "uitgebuite"
scenario hebben zes van de 12 jurisdicties die door Truelove et al. (2017) waren niet
reproductief actief (Vaz et al. 2022). Vanwege het gebrek aan spawning werd verwacht dat niet
alle verbindingspatronen konden worden gereproduceerd. In dit geval was de hoge zelfzetting
die werd waargenomen voor Mexico, Belize en Florida afwezig vanwege het gebrek aan
reproductieve activiteit (Vaz et al. 2022). Vervolgens richtte de genetische evaluatie zich alleen
op de resultaten van het "ongebruikte" scenario, aangezien de resultaten van het "uitgebuite"
scenario onbeduidend waren vanwege het verminderde aantal gegevenspunten
(dwzjurisdicties). De resultaten suggereren dat koninginnenschelppopulaties een patroon van
isolatie op afstand vertonen (Vaz et al. 2022).
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Samenvatting van factoren die van invloed zijn op Queen Conch

Zoals hierboven beschreven, staat in sectie 4(a)(1) van de ESA- en
NMFS-uitvoeringsvoorschriften (50 CFR 424.11(c)) dat we moeten bepalen of een soort wordt
bedreigd of bedreigd door een of een combinatie van de volgende factoren: (A) de huidige of
dreigende vernietiging, wijziging of inperking van zijn leefgebied of verspreidingsgebied; (B)
overmatig gebruik voor commerciële, recreatieve, wetenschappelijke of educatieve doeleinden;
(C) ziekte of predatie; (D) ontoereikendheid van bestaande regelgevingsmechanismen; of (E)
andere natuurlijke of door de mens veroorzaakte factoren die het voortbestaan   ervan
beïnvloeden. De SRT vatte informatie over elk van deze dreigingen samen volgens de factoren
gespecificeerd in sectie 4(a)(1) van de ESA. We concluderen dat de bevindingen van de SRT
met betrekking tot de ESA sectie 4(a)(1) lijst van factoren weloverwogen zijn en gebaseerd zijn
op de best beschikbare wetenschappelijke informatie, en we zijn het eens met hun beoordeling.
De beschikbare informatie wijst er niet op dat vernietiging, wijziging of inperking van de habitat
of het verspreidingsgebied van de soort en ziekte of predatie een operatieve bedreiging vormen
voor deze soort; daarom bespreken we die hier niet verder. Meer details met betrekking tot de
beschikbare informatie over deze onderwerpen zijn te vinden in het statusbeoordelingsrapport
(Horn et al. 2022). Deze sectie vat kort de bevindingen van de SRT samen met betrekking tot
de volgende factoren: overmatig gebruik voor commerciële, recreatieve, wetenschappelijke of
educatieve doeleinden, ontoereikendheid van bestaande regelgevende mechanismen; en
andere natuurlijke of door de mens veroorzaakte factoren die het voortbestaan   ervan
beïnvloeden.

Overbenutting voor commerciële,
recreatieve, wetenschappelijke of
educatieve doeleinden
Beschrijving van de Fishery

Queen Conch wordt al eeuwenlang geoogst en is een belangrijke visbron voor veel landen in
het Caribisch gebied en Midden-Amerika. Het meest voorkomende product in de handel is
koninginnenschelpvlees. Uit de aanlandingsgegevens van de FAO blijkt dat de totale jaarlijkse
aanlandingen in 2018 (de meest recente jaargegevens zijn beschikbaar) voor alle
rechtsgebieden wordt geschat op 33.797 metrische ton (mt) (zie S1; Horn et al. 2022). Prada et
al. (2017) geschatte productie van koninginnenschelpvlees voor de meeste rechtsgebieden is
ongeveer 7.800 mt per jaar. De totale productie van schelphoorns is echter moeilijk in te
schatten vanwege onvolledige en onvergelijkbare gegevens tussen rechtsgebieden (Prada et al.
2017). Het grootste deel van het vlees van de koninginnenschelp wordt aangevoerd in Belize,
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de Bahama's, Honduras, Jamaica, Nicaragua en Turks- en Caicoseilanden. In de ambachtelijke
visserij worden koninginnenschelpen soms met de schaal aangevoerd, maar meestal als onrein
vlees met de meeste organen er nog aan. Bovendien worden lokale markten en de visserij op
koninginnenslak vaak niet gecontroleerd of niet opgenomen in de vangstgegevens. In sommige
jurisdicties zijn de vangsten voor het levensonderhoud en de lokaal verhandelde vangsten klein,
maar in sommige jurisdicties kunnen ze hoog zijn (Prada et al. 2017). Bovendien zijnde beste
schattingen van niet-aangegeven vangst en illegale vangst hoogstwaarschijnlijk een
onderschatting, maar zijn ze goed voor ongeveer 15 procent van de totale jaarlijkse vangst
(Horn et al. 2022; Pauly et al. 2020). De productie van koninginnenschelpvlees vertoont een
negatieve trend in de tijd en de daling kan grotendeels worden toegeschreven aan
overbevissing (Prada et al. 2017). Sommige bestanden zijn ingestort en moeten zich nog
herstellen (Theile 2005; Aldana-Aranda et al. 2003; Appeldoorn 1994b).

Koninginnenschelpschelpen worden ook gebruikt als curiosa en in sieraden, maar zijn over het
algemeen van secundair economisch belang. Schelpen kunnen in natuurlijke of gepolijste vorm
aan toeristen worden aangeboden (Prada et al. 2017). De grote roze
koninginnenschelpschelpen worden slechts op enkele plaatsen naar landingsplaatsen gebracht.
In de meeste gevallen worden schelpen op zee weggegooid, waardoor verschillende
onderwaterlocaties ontstaan   met stapels lege schelpschelpen. Volgens Theile (2001) werden
van 1992 tot 1999 in totaal 1.628.436 individuele koninginnenschelpschelpen, plus 131.275 kg
schelpen geregistreerd in de internationale handel. Ervan uitgaande dat elke koninginnenschelp
tussen 700 en 1500 g weegt, kan het totale gerapporteerde volume van schelphoorns van 1992
tot 1999 gelijk zijn geweest aan tussen 1.720.000 en 1.816.000 schelpen (Prada et al. 2017).
Bovendien zijn koninginnenschelpparels waardevol en zeldzaam, maar hun productie en handel
blijven grotendeels onbekend in de hele regio. In Colombia, een van de weinige jurisdicties met
relevante gegevens, werd tussen 2000 en 2003 export gerapporteerd van 4.074 parels, ter
waarde van ongeveer 2,2 miljoen dollar (Prada et al. 2009). Met de vermindering van de
visserij-inspanning in Colombia daalde het aantal geëxporteerde koninginnenschelpparels van
732 eenheden in 2000 tot 123 eenheden in 2010 (Castro-González et al. 2011). Japan,
Zwitserland en de Verenigde Staten zijn de belangrijkste importeurs van
koninginnenschelpparels (Prada et al. 2017). Ten slotte heeft zich de afgelopen jaren de handel
in operculum ontwikkeld, maar er is ook weinig over bekend. China is de belangrijkste importeur
en er wordt aangenomen dat opercula worden gebruikt in de traditionele Chinese geneeskunde.
In 2020 heeft de US Fish and Wildlife Service (USFWS) een zending in transit van Miami,
Florida naar China (met een gewicht van 1 mt) van schelpproducten, grotendeels bestaande uit
opercula, in beslag genomen. De zending is door USFWS in beslag genomen wegens
schendingen van de CITES en de US Lacey Act (GCFINET, 10 juni 2020).

Aanwijzingen voor overbenutting

In grote lijnen is een duurzame visserij gebaseerd op visserij "overproductie" en ondersteund
door een stabiel permanent bestand of populatie. In een duurzame visserij wordt de overvloed
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van de beviste populatie niet verminderd door visserij (dwz nieuwe productie vervangt het deel
van de populatie dat wordt verwijderd door visserij). Onder ideale omstandigheden is de
leeftijdsopbouw van een beviste populatie ook stabiel, bijvoorbeeld zonder inkorting van de
grootste, meest productieve leden van de populatie. Er zijn verschillende indicaties wanneer
een visbestand overbenut is. Dalende vangsten of aanlandingen met dezelfde hoeveelheid
visserij-inspanning (dwz CPUE) kunnen erop wijzen dat een populatie overbelast wordt. Evenzo
wijzen veranderingen in de ruimtelijke verdeling (bijv. uitputting in de buurt van viscentra of
uitputting in gemakkelijker toegankelijke ondiepwaterhabitats) waarschijnlijk op overbenutting.
Bovendien kan een vermindering van genetische diversiteit of een vermindering van de bereikte
maximale grootte wijzen op ernstige overbenutting. Ook drastische verschillen tussen de
bevolkingsdichtheid in beschermde, niet-visserijreservaten en die in visgebieden kunnen wijzen
op overbenutting, ook al kan het reservaat dienen om de effecten van overbenutting tot op
zekere hoogte te matigen. Deze factoren werden allemaal in overweging genomen bij de
beoordeling door de SRT van de dreiging en impact van overbenutting op de status van de
koninginnenschelp. Vermindering van de verspreiding en de algehele populatieniveaus kunnen
met name problematisch zijn voor koninginnenschelp omdat ze een minimale lokale volwassen
dichtheid nodig hebben om reproductieve activiteit te ondersteunen.

Met name de beschikbare schattingen van de dichtheid geven een eerste indicatie dat
koninginnenschelp mogelijk te lijden heeft van overbenutting. Ongeveer 25 (van de 39)
jurisdicties hebben een dichtheid van volwassen schelphoorns onder de minimale dichtheid van
de schelp (50 volwassen schelp/ha) waarbij de reproductieve activiteit grotendeels stopt.
Opgemerkt moet echter worden dat deze minimale dichtheid betrekking heeft op dichtheid
binnen reproductieve populaties en niet noodzakelijkerwijs op dichtheden tussen de planken.
Over het algemeen suggereren de beschikbare gegevens echter dat koninginnenschelp
aanzienlijk is uitgeput in zijn hele verspreidingsgebied, op slechts enkele uitzonderingen na. De
rechtsgebieden van Saba, St. Lucia, de Colombiaanse Serrana Bank, Nicaragua, de Pedro
Bank in Jamaica, Costa Rica, Cuba, de Cay Sal Bank en Jumentos en Ragged Cays van de
Bahama's, en Turks- en Caicoseilanden zijn de enige rechtsgebieden met een dichtheden
tussen de planken boven de drempel van 100 volwassen conch/ha om reproductieve activiteit te
ondersteunen, resulterend in bevolkingsgroei zoals hierboven besproken. Het is waarschijnlijk
dat populaties die in ontoegankelijke gebieden wonen (moeilijk om te vissen) een zekere mate
van paringssucces en dus rekrutering ondersteunen. In deze rechtsgebieden worden enquêtes
echter niet volledig uitgevoerd en er zijn aanwijzingen voor lokale overbenutting van sommige
populaties.

De aanlandingsgegevens

De SRT evalueerde de aanlandingsgegevens uit twee internationale databases. De FAO houdt
de door de lidstaten aangeleverde gegevens bij in hun FishStat-database. De gegevens van de
koninginnenschelp vertegenwoordigen de aanvoer van commerciële visserijen, over het
algemeen ambachtelijk en industrieel, in de westelijke tropische Atlantische Oceaan; de
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discussies tussen wetenschappelijke werkgroepen worden echter voortgezet over de
ontoereikendheid en inconsistentie van de rapportage in deze database (FAO Western Central
Atlantic Fishery Commission 2020). De rapporten van elk rechtsgebied variëren bijvoorbeeld
afhankelijk van hoeveel verwerking er is gedaan (FAO Western Central Atlantic Fishery
Commission 2020). De gegevens worden gerapporteerd in levend gewicht, wat overeenkomt
met hele dieren, of in verschillende gradaties van schoongemaakt gewicht (bijv. vuile schelp
(onbewerkt, verwijderd uit de schaal), 50 procent (operculum en ingewanden verwijderd), 65
procent (operculum, ingewanden, en "kop" (dwz ogen, stengels en slurf) verwijderd), 85 procent
(al het bovenstaande plus berm, mantel en een deel van de huid verwijderd) en 100 procent
schoongemaakt (filet, dat wil zeggen, alleen het puur witte vlees stoffelijk overschot)). De
soorten ingediende aanlandingen zijn niet altijd duidelijk gedefinieerd en er wordt voortdurend
naar gestreefd om jurisdicties aan te moedigen consistente visserijgegevens op koningsslak in
te dienen en gestandaardiseerde conversiefactoren te gebruiken, zodat gegevens uit
verschillende rapporten betrouwbaarder kunnen worden vergeleken (FAO Western Central
Atlantic Fishery Commission 2020 ).

Bijkomende complicaties bij het interpreteren van FishStat-gegevens hebben betrekking op
onverklaarbare veranderingen in lokale omstandigheden of invloeden op de visserij.
Veranderingen in de aanvoer tussen de jaren kunnen het gevolg zijn van veranderingen in de
beschikbaarheid van koninginnenschelp (dwz verlaagde CPUE), maar ze kunnen ook te wijten
zijn aan veranderingen in regelgeving of handhaving of ongunstige omgevingsomstandigheden
(bijv. orkaanverstoringen van de visserij). Zonder enige bijkomende gegevens over de
visserij-inspanning is het moeilijk om veranderende aanlandingen te interpreteren.

De tweede internationale opslagplaats van schelpgegevens wordt onderhouden door de CITES.
De CITES-database registreert de export en import van internationaal verhandelde
koninginnenschelp. De CITES-gegevens bevatten geen commerciële vangsten voor lokale
markten en kunnen veel van dezelfde tekortkomingen vertonen als de FAO FishStat-gegevens.
Geen van beide databases bevat ruimtelijke informatie waarmee lokale effecten op populaties
kunnen worden geanalyseerd. Naast het verstrekken van gegevens voor internationale
verplichtingen, beschikken de meeste rechtsgebieden over zeer uiteenlopende mogelijkheden
voor het verzamelen van volledige gegevens die alle visserijsectoren adequaat zouden
karakteriseren. Ze hebben zich voornamelijk gericht op commerciële visserij, industrieel of
ambachtelijk. Rechtsgebieden hebben doorgaans onvoldoende gegevens over de
ambachtelijke commerciële visserij geregistreerd, aangezien de aanlandingsplaatsen te talrijk
kunnen zijn om effectief te kunnen controleren met het beperkte aantal visserijinspecteurs dat in
dienst is, en zelfrapportage vaak onvolledig is. Over het algemeen ontbreekt informatie uit de
meeste jurisdicties in het Caribisch gebied over recreatie- of zelfvoorzieningsvisserij, waaronder
sectoren die over het algemeen vissen voor persoonlijke consumptie, evenals kleine verkopen
of ruilhandel van vangsten. Er zijn ook hiaten in sommige gegevens die zijn verzameld over
vangsten die bestemd zijn voor lokale consumptie, hetzij door familie, buren of restaurants. Een
extra complicatie bij het interpreteren van ecologische en visserijonafhankelijke gegevens is dat
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er vaak verschillende metrieken worden gebruikt. Commerciële landingen worden
gerapporteerd in gewichts- en ecologische enquêtes tellen meestal aantallen en schatten of
meten de lengte van koninginnenschelp. Omrekeningsfactoren kunnen jurisdictie- of
locatiespecifiek zijn, dus het vergelijken van gerapporteerde landingen met dichtheidsenquêtes
heeft inherente problemen en kansen voor misrekeningen.

In een poging om de leemten in de totale gerapporteerde aanvoer van kroonslak te vullen, heeft
het SAU-programma (Fisheries Centre, Univ. of British Columbia, www.seaaroundus.org) een
protocol ontwikkeld om de aanlandingsgeschiedenis te reconstrueren voor de meeste
rechtsgebieden waar op koningsschelp wordt gevist . De SAU-wetenschappers verzamelden
beschikbare gegevens over aanlandingen, aangevuld met aanvullende sociologische en
visserijgegevens en identificeerden alternatieve informatiebronnen voor ontbrekende gegevens
door lokale experts en aanvullende literatuur te raadplegen, om hun beste schattingen te maken
van de totale aanlandingen van alle visserijsectoren. De SAU-gegevens omvatten
zelfvoorzienende visserij, recreatievisserij en kleinschalige ambachtelijke visserij die over het
algemeen slecht gedocumenteerd zijn door andere bronnen. Om deze redenen heeft de SRT
geconcludeerd dat de SAU-gegevens de meest uitgebreide en de best beschikbare gegevens
zijn om de omvang en impact van alle visserijdruk, waaronder levensonderhoud, recreatie en
ambachtelijke visserij, op lokale bestanden van kroonslak te begrijpen. De SRT vergeleek de
gereconstrueerde landingen van het SAU-project (Pauly et al. 2020) met de gerapporteerde
FAO-landingen voor koninginnenschelp in het westelijke Caribisch gebied om de omvang van
potentiële verschillen te onderzoeken (zie figuur 14 in Horn et al. 2022). Op basis van deze
vergelijking werden vroege meldingen van FAO-landingen sterk onderschat. Van 1950-59 was
gemiddeld 93,8 procent van de niet-gerapporteerde landingen van de koninginnenschelp
aanlandingen (zie figuur 14 in Horn et al. 2022). Voor regionale landingen varieerde het
gemiddelde percentage niet-aangegeven landingen in elk decennium, 1960-69: 72,1 procent,
1970-79: 53,0 procent, 1980-89: 42,0 procent, 1990-99: 15,8 procent, 2000-09: 23,0 procent,
2010-16: 23,7 procent. Sinds ongeveer 1990 waren er verbeteringen in de correlatie tussen de
FAO en de door de SAU gereconstrueerde aanlandingen (variërend van 15-25 procent
niet-aangegeven), maar het is onwaarschijnlijk dat de aanlandingen van de FAO alle
visserijsectoren in elk rechtsgebied omvatten, om de hierboven besproken redenen .

Om een   meer zinvolle vergelijking met populatieschattingen te maken, werden de door de SAU
gereconstrueerde landingen omgezet in geschatte abundantie. Voor deze regiobrede
vergelijking is gebruik gemaakt van een standaard regionale conversiefactor (levend gewicht:
1.283 kg/persoon, Thiele 2001); daaropvolgende analyses voor specifieke jurisdicties
gebruikten locatiespecifieke conversiefactoren, indien beschikbaar. Wanneer er geen jurisdictie
of locatiespecifieke informatie beschikbaar was, gebruikte de SRT dezelfde standaard regionale
conversiefactor. Op het hoogtepunt vertaalden de regionale aanlandingen zich in ongeveer
32-33 miljoen koninginnenschelpen per jaar en, na een lichte daling in 2005-2006, bleven de
aanlandingen ongeveer 30-31 miljoen koninginnenschelphoorns per jaar van 2012-2016, wat de
meest recente jaren zijn. met volledige gegevens (zie figuur 14 in Horn et al. 2022). In de

29

https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened


Ono
ffic

iël
e v

ert
ali

ng

Onofficiële vertaling geleverd door Google
Voor officiële taal voor regelgeving, zie de Federal Register (87 FR 55200):
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-a
nd-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
____________________________________________________________________________
rapporten van door de SAU gereconstrueerde landingen worden de landingen herhaaldelijk als
conservatief bestempeld, waarbij de waarschijnlijke werkelijke landingen worden onderschat.
De door de SRT aangehaalde informatie (zie S1 in Horn et al. 2022) levert ook bewijs dat veel
jurisdicties aanzienlijke hoeveelheden juveniele of sub-volwassen schelphoorns aan het landen
zijn, die naar verwachting minder dan 1.283 kg/individu zullen wegen. geconverteerde
abundantiecijfers moeten ook als een onderschatting worden beschouwd.

De SRT koos ervoor om de door de SAU gereconstrueerde aanlandingen, indien beschikbaar,
te gebruiken als de beste schatting van de totale aanlandingen en gebruikte ze om
exploitatiepercentages (bijv. verwijderde individuen) en schattingen van de bestandsomvang te
vergelijken. Als SAU-gereconstrueerde landingsgegevens niet beschikbaar waren, gebruikte de
SRT FAO-landingsgegevens voor de vergelijkingen. Deze gegevens geven een indicatie van de
volledige omvang van de visserij op koninginnenslak in het verspreidingsgebied van de soort.
De gemiddelde aanvoer per jaar van 1950-2016 laat zien dat de 12 meest producerende
jurisdicties 95 procent van de aanvoer in de hele regio hebben geproduceerd (dwz Turks- en
Caicoseilanden, de Bahama's, Honduras en Jamaica, gevolgd door Belize en Nicaragua en
vervolgens Dominicaanse Republiek). Republiek, Mexico, Cuba, Antigua en Barbuda, Colombia
en Guadeloupe).

Schattingen van de exploitatiegraad

Bij traditionele beoordelingen van visserijbestanden worden gegevens over de aanlanding van
de visserij en indices van de relatieve omvang van de bestanden gebruikt om de
exploitatiecijfers te bepalen. Er zijn echter maar weinig rechtsgebieden die adequate informatie
verzamelen (bijv. gegevens over de vangst per inspanningseenheid, aanlandingsgegevens die
alle verwijderingen omvatten) van hun visserij op kroonslak om traditionele modellen voor de
beoordeling van bestanden en bijbehorende aanbevelingen voor duurzame oogst te
ontwikkelen. Een alternatieve maatstaf die een combinatie van aanlandingen en
dichtheidsonderzoeken gebruikt, is aanbevolen door werkgroepen van deskundigen en
visserijbeheerders om de exploitatiepercentages te schatten. Met behulp van deze alternatieve
maatstaf bevelen de werkgroepen en visserijbeheerders aan de visserij te beperken tot niet
meer dan 8 procent van de gemiddelde of mediane bevisbare biomassa (dwz permanent
bestand) als voorzorgsmatige duurzame opbrengst, als de bestandsdichtheid een succesvolle
reproductie kan ondersteunen (dwz 100 volwassen schelp/ha) (FAO Western Central Atlantic
Fishery Commission 2013). De exploitatiedoelstelling van 8 procent is bedoeld om ervoor te
zorgen dat de bevolkingsgroei per hoofd van de bevolking groter is dan de exploitatiegraad, wat
op zijn beurt zorgt voor duurzaamheid van de bevolking onder gecontroleerde oogst. Door
gebruik te maken van exploitatiepercentages als maatstaf voor doelstellingen voor duurzame
opbrengst, worden visserijonafhankelijke schattingen van overvloed en visserijafhankelijke
aanlandingsgegevens gebruikt als vervanging voor volledige beoordelingen van bestanden in
visserijen met weinig gegevens. Bovendien is het gebruik van exploitatiepercentages als een
proxy afhankelijk van statistisch geldige steekproeven om ervoor te zorgen dat
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populatie-extrapolaties een nauwkeurige indicator zijn van de populatiestatus. Deze benadering
hangt ook af van het kwantificeren of in kaart brengen van diepten en habitats waarop
extrapolaties kunnen worden gebaseerd. De FAO beveelt ook aan om het exploitatiepercentage
van 8 procent naar beneden bij te stellen als de gemiddelde schelpdichtheid lager is dan het
niveau dat nodig is om een   succesvolle reproductieve activiteit te ondersteunen (100 volwassen
schelphoorn/ha) (FAO Western Central Atlantic Fishery Commission 2013).

In een poging om beter te begrijpen of de dichtheden van volwassen schelphoorns de huidige
exploitatiecijfers kunnen ondersteunen, heeft de SRT de geschatte dichtheid van volwassen
schelphoorns afgezet tegen recente aanlandingen (maximaal FAO of SAU) om regionale trends
in het gebruik van hulpbronnen te evalueren (zie figuren 18, 19 in Horn et al. 2022).
Exploitatiepercentages voor elk rechtsgebied werden berekend door de SRT als de gemiddelde
aantallen per jaar geland gedeeld door de totale overvloed (alleen volwassenen) over de plank
voor de periode 2010-2018 (voor meer informatie over methoden, zie Horn et al. 2022). Uit de
analyse van de SRT blijkt dat de hoogste producenten in de regio, de Dominicaanse Republiek,
Antigua en Barbuda, Belize, Turks- en Caicoseilanden en Mexico, de doelstelling van 8 procent
exploitatie aanzienlijk overschrijden. Bovendien hebben van deze jurisdicties, behalve Turks- en
Caicoseilanden, een dichtheid van volwassen schelphoorns onder de absolute
minimumdichtheid van volwassen schelpdieren (dwz 50 volwassen schelphoorn/ha) die vereist
is om elk niveau van reproductieve activiteit te ondersteunen. Het feit dat deze jurisdicties de
exploitatiegraad van 8 procent hebben overschreden, een dichtheid van volwassen
schelphoorns onder de 50 volwassen schelphoorn/ha hebben en de exploitatiegraad niet
hebben verlaagd, geeft aan dat de oogst onhoudbaar is en dat overbenutting waarschijnlijk
plaatsvindt. Nicaragua, Honduras en Jamaica vissen in de buurt van het exploitatiedoel van 8
procent. Hoewel Honduras vist in de buurt van het exploitatiepercentage van 8 procent, liggen
de dichtheden van de volwassen schelphoorns ook onder de minimale dichtheidsdrempel (50
volwassen schelphoorn/ha), wat ook aangeeft dat de oogst niet duurzaam is en dat
overbenutting waarschijnlijk plaatsvindt. De meeste andere producenten van schelpdieren in het
Caribisch gebied (bijv. St. Vincent en de Grenadines, Puerto Rico, Panama, Guadeloupe,
Anguilla, St. Lucia, St. Kitts en Nevis, St. Barthelemy, St. Martin, Curaçao, Amerikaanse
Maagdeneilanden en Haïti), vissen ruim boven de 8 procent en de dichtheid van hun volwassen
schelphoorns ligt ver onder de minimale dichtheidsdrempel (50 volwassen schelphoorn/ha), wat
erop wijst dat er waarschijnlijk sprake is van overbenutting. Met name Aruba, Barbados,
Colombia, de Bahama's, Bonaire, Britse Maagdeneilanden, Martinique, Venezuela en Grenada,
allemaal vissen onder het exploitatiepercentage van 8 procent, maar hebben ook een zeer lage
volwassen dichtheid (<50 volwassen schelp/ha), die suggereert dat deze populaties ondanks
het lage uitbuitingspercentage te maken hebben met het mislukken van de rekrutering als
gevolg van depensatoire processen.
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Samenvatting van de bevindingen

Er wordt al honderden jaren op koningsschelp gevist in de westelijke tropische Atlantische
Oceaan, maar in de laatste vier decennia is de visserij toegenomen en heeft de visserij op
industriële schaal zich ontwikkeld (CITES 2003). In de meeste jurisdicties gaat de visserij op
schelpen door, hoewel de populatiedichtheden erg laag zijn, waarbij schelppopulaties ofwel een
verminderde reproductieve activiteit ervaren of een zo lage dichtheid hebben dat de
reproductieve activiteit is gestopt.

Verschillende indicatoren suggereren dat overbevissing de abundanties, dichtheden, ruimtelijke
distributies en reproductieve output beïnvloedt (FAO 2007). Bovendien noemen veel jurisdicties
het verlies van koninginnenschelp uit ondiepe wateren en de noodzaak voor hun visserijen om
op schelphoorn te jagen met SCUBA of waterpijp in diepere wateren (zie S1 in Horn et al.
2022).

Pogingen om de status van koninginnenschelp in zijn hele verspreidingsgebied te beoordelen,
worden belemmerd door het gebrek aan gegevensverzameling voor alle visserijsectoren.
Hoewel veel rechtsgebieden zich inspannen om gegevens te verzamelen over de belangrijkste
commerciële visserijen, zowel industrieel als ambachtelijk, is het verzamelen moeilijk in de
ambachtelijke schelpvisserij. Ambachtelijke visserijen voeren de kroonslak doorgaans aan op
een groot aantal verschillende locaties, hebben geen adequate gecentraliseerde verkooppunten
die kunnen worden gecontroleerd als controle op de aanlandingen, en hebben geen
handhavingsmiddelen om naleving van de grootte, quota en andere voorschriften te
garanderen. Om de tekortkomingen van het verzamelen van gegevens het hoofd te bieden,
implementeerde het SAU-project een aanpak om de vangsten te reconstrueren voor de meeste
rechtsgebieden waar op koningsslak wordt gevist. De SRT vertrouwde op deze
gereconstrueerde landingen als best beschikbare wetenschappelijke informatie om
veranderingen in landingen in de loop van de tijd en vergelijkingen van landingen met stilstaand
materieel te onderzoeken.

De resultaten van de analyse van de SRT leveren substantieel bewijs dat aangeeft dat
overbenutting plaatsvindt in het hele verspreidingsgebied van de soort. Slechts 10 procent (4
jurisdicties) van de 39 onderzochte jurisdicties vist op of onder het exploitatiepercentage van 8
procent en heeft volwassen conch-dichtheden die een succesvolle reproductie (> 100 conch/ha)
mogelijk maken, en dus rekrutering (Horn et al. 2022). Eenenveertig procent van de
onderzochte jurisdicties overschrijdt het exploitatiepercentage van 8 procent en heeft een
mediane conch-dichtheid onder de 100 volwassen conch/ha-drempel die vereist is voor
succesvolle reproductieve activiteit, terwijl 33 procent van de onderzochte jurisdicties het
exploitatiepercentage van 8 procent overschrijdt en mediane conch-dichtheden hebben die
lager zijn dan de minimumdrempel die vereist is om enige reproductieve activiteit te
ondersteunen (<50 volwassen conch/ha). De best beschikbare commerciële en
wetenschappelijke informatie geeft dus aan dat de exploitatieniveaus hebben geleid tot
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overmatige benutting van de soort in zijn hele verspreidingsgebied en de grootste bedreiging
voor soorten vormen.

Ontoereikendheid van bestaande
regelgevingsmechanismen
De SRT evalueerde de regelgeving van elk rechtsgebieddie specifiek zijn voor koninginnenslak,
inclusief visserijbeheer, -implementatie en -handhaving, om de geschiktheid van bestaande
regelgevingsmechanismen te bepalen bij het beheersen van de belangrijkste dreiging van
overmatig gebruik van de soort in zijn hele verspreidingsgebied. De SRT identificeerde enkele
algemene regels voor minimumgrootte die bedoeld zijn om de legale oogst te beperken met een
vorm van maatgerelateerd criterium. Het algemene doel van de groottebeperkingen is om
bescherming te bieden aan ten minste een deel van de koninginnenschelp (bijv. juvenielen of
onvolgroeide schelphoorns) die nog niet geslachtsrijp zijn om het reproductieve potentieel te
behouden. Een meer gedetailleerde samenvatting met de best beschikbare informatie over
populaties kroonslak, visserij en hun beheer in elk rechtsgebied wordt in zijn geheel
gepresenteerd in het statusbeoordelingsrapport (zie S1 in Horn et al. 2022).

Common Queen Conch Minimum Size Regulations

Minimum size regels worden vaak toegepast om de oogst van jonge of onrijpe schelp te helpen
voorkomen. Deze minimumgrootte-eisen zijn afhankelijk van de lipdikte, lipflare, schaallengte en
vleesgewicht als indicatoren voor rijpheid.

Lipdikte is de meest betrouwbare indicator voor volwassenheid bij koninginnenschelp. De best
beschikbare informatie geeft aan dat de dikte van de schelplip voor volwassen
koninginnenschelp varieert van 17,5 tot 26,2 mm voor vrouwtjes en 13 tot 24 mm voor
mannetjes (Stoner et al. 2012; Bissada 2011; Aldana-Aranda en Frenkiel 2007; Avila-Poveda en
Barqueiro Cardenas 2006). Boman et al. (2018) suggereerden dat een minimale lipdikte van 15
mm geschikt zou zijn voor het grootste deel van het Caribisch gebied. Het primaire doel van een
minimale lipdikte is dat koninginnenschelp na het bereiken van geslachtsrijpheid ten minste één
seizoen de tijd heeft om te paren en te paaien. Veel van de hieronder besproken vereisten voor
lipdikte zijn echter te laag ingesteld om de rijpheid van de geoogste schelp te garanderen.

Regelgeving die eenvoudigweg vereist dat een uitlopende lip wordt geoogst, is gebaseerd op
een lang achterhaald idee dat rijpheid optreedt op het moment dat de uitlopende lip zich
ontwikkelt (Stoner et al. 2021). Uitlopende schelplippen zijn een onbetrouwbare onafhankelijke
indicator van volwassenheid, omdat, zoals hierboven besproken, de schelplip een volledig
reproductief seizoen kan opflakkeren voordat een individu kan paren of paaien. Evenzo is het
algemeen bekend dat de lengte van de schelp een slechte voorspeller is van rijpheid bij
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koninginnenslak, omdat rijpheid optreedt na beëindiging van de groei in schelplengte, en de
uiteindelijke schelplengte sterk varieert met de locatie en de omgevingsomstandigheden (Tewfik
et al. 2019; Appeldoorn et al. 2017; Foley en Takahashi 2017; Stoner et al. 2012c; Buckland
1989Appeldoorn 1988a).

Bovendien zijn voorschriften die schelpvereisten opleggen (bijv. schelplengte, uitlopende lip of
lipdikte) niet afdwingbaar als de schelp op zee wordt weggegooid en de schelp uit zijn schelp
kan worden gebracht. Vleesgewicht is de enige maatstaf voor rijpheid die niet is gekoppeld aan
de schaal en het is ook geen betrouwbaar criterium voor rijpheid bij koninginnenschelp. Zoals
eerder besproken, kan grote onrijpe schelp grotere schelpen hebben (soms met een uitlopende
lip) en meer wegen dan volwassenen. Verder hebben de eisen aan het vleesgewicht die worden
opgelegd nadat het dier uit de schaal is gehaald, een verminderde effectiviteit bij het beperken
van de oogst of het beschermen van het voortplantingsvermogen, omdat het dier niet kan
worden teruggebracht.

Bermuda

Bermuda koninginnenschelp was tot het einde van de jaren zestig relatief overvloedig in
Bermuda, maar tegen het einde van de jaren zeventig had de populatie een zeer laag niveau
bereikt (Sarkis en Ward 2009). Bermuda sloot vervolgens de visserij op koningsschelp in 1978
en kroonslak staat momenteel op de lijst van bedreigde diersoorten volgens de Bermuda
Protected Species Act 2003. Het Bermuda Department of Conservation Services heeft een
herstelplan voor koningsschelp ontwikkeld met als voornaamste doel het bevorderen en
verbeteren van het zelfvoorzienend vermogen van de koninginnenschelp in de wateren van
Bermuda. Ondanks de sluiting van de visserij meer dan 40 jaar geleden, blijft de dichtheid van
volwassen exemplaren over de hele plank laag (en onder de 50 volwassen schelpdieren/ha die
nodig zijn om reproductieve activiteit te ondersteunen), wat wijst op aanvullende regelgeving of
beheersmaatregelen, zoals maatregelen die gericht zijn op de bescherming van de lokale
habitat of het water kwaliteit, kan worden gegarandeerd. Het connectiviteitsmodel van de SRT
(Vaz et al. 2022) geeft aan dat de populatie kroonslak in Bermuda volledig afhankelijk is van
zelfrekrutering. Dus zonder beheers- of regelgevende maatregelen die niet alleen de volwassen
broedpopulatie beschermen, maar ook helpen groeien, zal de dichtheden van de kroonslak in
de toekomst waarschijnlijk afnemen.

Kaaimaneilanden

Bezorgdheid over de overbevissing van de koningsschelp op de Kaaimaneilanden begon in het
begin van de jaren tachtig en in 1988 begon het ministerie van Milieu met het uitvoeren van
onderzoeken om de status van de koninginnenschelp te controleren. Beschikbare
onderzoeksgegevens wijzen op een aanhoudend lage dichtheid van de kroonslak van 1999 tot
2006; gevolgd door een daling in 2007 en een bescheiden stijging in 2008 (Bothwell 2009). De
Kaaimaneilanden importeren het grootste deel van hun schelphoornvlees, maar er is een kleine
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visserij die koninginnenschelp oogst voor binnenlandse consumptie (Bothwell 2009). De Marine
Conservation Law van de Kaaimaneilanden uit 1978 stelde een gesloten visseizoen vast (1 mei
tot en met 31 oktober), waarin geen schelphoorn uit de Kaaimanwateren mag worden
gevangen, en een limiet van 5 schelpdieren per persoon of 10 schelpdieren per vaartuig per
dag tijdens de open seizoen. Vissen op koninginnenschelp is verboden in de aanvullingszones
van het Marine Park. Er zijn geen voorschriften voor de minimale grootte om de oogst van
juveniele schelp te voorkomen. Het gebruik van zelfstandige onderwaterademhalingsapparatuur
(SCUBA) en waterpijpduikuitrusting om het leven in zee te oogsten is verboden op de
Kaaimaneilanden (Bothwell 2009; Ehrhardt en Valle-Esquivel 2008). Lokale illegale, ongemelde,
ondergerapporteerde (IOO) visserij is een belangrijk probleem en komt regelmatig voor in
beschermde gebieden door buurlanden (Bothwell 2009). Gezien het kleine schapoppervlak van
de Kaaimaneilanden, concludeerde Bothwell (2009) dat zelfs een enkele stroper, die alleen
eenvoudig vistuig nodig heeft (dwz masker en vinnen), ernstige problemen kan veroorzaken.
Naast lokale illegale visserij, ontvangen de Kaaimaneilanden ook IUU-koninginnenschelpvlees
dat wordt gevist of geëxporteerd uit aangrenzende jurisdicties, en grenscontrole is
geïdentificeerd als een ernstige zwakte (Bothwell 2009). Het connectiviteitsmodel van de SRT
geeft aan (Vaz et al. 2022) dat de Kaaimaneilanden grotendeels een bron zijn voor
koninginnenschelplarven naar andere jurisdicties (met name Cuba), dus naarmate de
koninginnenschelp op de Kaaimaneilanden uitgeput raakt, is het minder waarschijnlijk dat
andere jurisdicties rekruten van de Kaaimaneilanden (zie figuur 12 in Horn et al. 2022). Gezien
de aanhoudend lage dichtheid van de kroonslak in de afgelopen tien jaar, het ontbreken van
voorschriften voor de minimale grootte om de oogst van jonge exemplaren te voorkomen, het
gebrek aan handhaving en het bewijs van significante IOO-visserij, zijn de bestaande
regelgevende maatregelen op de Kaaimaneilanden waarschijnlijk ontoereikend om de kroonslak
te beschermen tegen overbenutting en verdere daling in de toekomst.

Colombia

De commerciële visserij op koninginnenschelpen in Colombia verschoof in de jaren zeventig
naar de archipel van het continentaal plat van San Andrés, Providencia en Santa Catalina
(ASPC), inclusief de bijbehorende oevers (Quitasueño, Serrana, Serranilla en Roncador) toen
de schelppopulaties in San Bernardo en Rosario raakte ernstig uitgeput door ontoereikende
regulerende mechanismen (Mora 1994). Zelfs met de verklaring van San Bernardo en Rosario
als nationale parken waar alleen zelfvoorzienende visserij is toegestaan, is de dichtheid in 2005
verder gedaald tot zeer lage niveaus (0,9-12,8 volwassen schelphoorn/ha, 0,2-12,9 juveniele
schelp/ha), wat wijst op mislukte rekrutering (Prada et al. 2009). Prada et al. (2009) merkten op
dat de illegale oogst van koninginnenschelp 2-14 procent van de totale oogst zou kunnen
vertegenwoordigen (ongeveer 1,4-21,8 miljoen ton schoon vlees). In de jaren tachtig en
negentig werd een reeks regelgevende maatregelen genomen om de bevolking in de ASPC te
beschermen, omdat deze bijna de hele Colombiaanse productie uitmaakte. Regelgeving omvat
onder meer het sluiten van gebieden, een verbod op het gebruik van duikuitrusting, een
vleesgewicht van minimaal 225 g en een dikte van de schaallip van minimaal 5 mm (Prada et al.
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2009). Bovendien stelde de CITES-notering in 1992 internationale handelsregels vast. Ondanks
deze maatregelen maskeerden de visserijafhankelijke gegevens die halverwege de jaren
negentig en het begin van de jaren 2000 werden verzameld, een aanhoudende afname van de
bevolking als gevolg van vooroordelen in verband met de rapportage van CPUE, onvolledige
gegevensrapportage (bijv. inconsistente rapportage van aanlandingen in versus uit de schaal en
onvolledige of afwezige sleutel ruimtelijke informatie) en illegale handel in en uit Colombia. In
2008 werd bijvoorbeeld de illegale export van koninginneschelpvlees teruggevoerd naar
Colombia (evenals andere eerder genoemde jurisdicties) tijdens het Operation Shell
Game-onderzoek (US House, Committee on Natural Resources, 2008). Uiteindelijk waren
beheersmaatregelen niet effectief, zoals blijkt uit minder landingen, meer inspanning en lage
dichtheden, gerapporteerd door op duikers gebaseerde visuele onderzoeken bij twee van de
drie offshore-oevers: 2,4 schelphoorn/ha bij Quitasueño en 33,7 schelphoorn/ha bij Roncador
(Valderrama en Hernández , 2000). De Colombiaanse regering reageerde door de visserij in
Serrana en Roncador te sluiten en de exportquota met 50 procent te verlagen (CITES 2003).
Toch waren deze maatregelen ontoereikend en werd de hele ASPC van 2004-2007 gesloten
vanwege illegale handel, conflicten tussen industriële en ambachtelijke vissers en discrepanties
tussen aanvoer en export (Castro-González et al. 2009). In 2008 werd de visserij bij ASPC
gedeeltelijk heropend in Roncador en Serrana Banks, met een jaarlijkse productie vastgesteld
op 100 mt (Castro-González et al. 2011), om de visserij bij Serrana Bank in 2012 weer te
sluiten.

De algemene dichtheden van volwassen kroonslak blijven bestaan onder de kritische drempel
die nodig is om elke reproductieve activiteit in een groot deel van het rechtsgebied te
ondersteunen. Ondanks de zeer lage dichtheid van volwassen schelpdieren (minder dan 50
volwassen schelphoorns/ha op alle locaties, behalve aan de oever van Serrana), blijft de visserij
op koninginnenschelpen actief in Colombia. Omdat het onwaarschijnlijk is dat de ASPC
significante larvale input zal ontvangen van bronpopulaties buiten het gebied (Vaz et al. 2022),
zal de regio mogelijk niet herstellen met de huidige regelgevende maatregelen zonder
voldoende volwassen dichtheden in de lokale populaties. Het gebrek aan informatie voor
populaties in diepere gebieden in de ASPC, wat bijzonder belangrijk kan zijn voor herstel
(Castro et al. 2011 niet gepubliceerd), belemmert Colombia's vermogen om alomvattende
beheersbeslissingen te nemen en illegale visserij blijft de regio teisteren. Bovendien, hoewel de
regelgeving een minimale dikte van de schelplip van 5 mm vereist en de dikte van de schelplip
een betrouwbare indicator is voor rijpheid in koninginnenschelp, is deze waarde waarschijnlijk te
laag om de oogst van onrijpe koninginnenschelp te beschermen. Ten slotte, wanneer de schaal
in zee wordt weggegooid, is de lipdikte-eis niet afdwingbaar en wordt de beschermende waarde
van de vleesgewichtsvoorschriften verminderd.

Costa Rica

De oogst van koninginneschelpen in Costa Rica werd in 1989 verboden (CITES 2003; Mora
2012). In 2000 werd de commerciële verkoop van incidenteel gevangen koninginnenschelp ook
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verboden, maar als bijvangst gevangen koninginnenschelp kon voor persoonlijke consumptie
worden bewaard. In 2001 werd een bevolkingsafname gemeld, maar er is beperkte informatie
over die afname beschikbaar (CITES 2003). Het is niet bekend of de bestaande regelgevende
maatregelen geschikt zijn om koninginnenslak te beschermen tegen bedreigingen, zoals
IOO-visserij.

Cuba

De huidige status van populaties kroonslak in Cuba is twijfelachtig vanwege een gebrek aan
beschikbare informatie; de weinige gepubliceerde onderzoeken wijzen echter op relatief hoge
dichtheden, vooral in beschermde nationale parken (bijv. Jardines de la Reina National Park:
1.108 conch/ha in 2005; Formoso et al. 2007; National Park Desembarco del Granma: 511
conch/ha to 1.723 conch/ha in 2009 tot 2010; Cala et al. 2013). De SRT kon geen recentere
bevolkingsbeoordelingen of -enquêtes vinden. De commerciële oogst van koninginnenschelp
begon in Cuba in de jaren '60 en het oogstniveau nam aanzienlijk toe in het midden tot het
einde van de jaren '70. Als gevolg van de grotendeels ongereguleerde en onbeheerde oogst
stortte de populatie kroonslakken echter in en werd de visserij in 1978 gesloten. In 1982 werd
de visserij heropend met een oogstquotum van 555 mt, dat in 1984 toenam tot 780 mt (Munoz
et al. 1987). De populaties van schelphoorns bleven in een versneld tempo afnemen, ondanks
het nieuw ingevoerde quotasysteem en de op grootte gebaseerde regelgeving (Grau en
Alcolado zoals geciteerd in Munoz et al. 1987). Munoz et al. (1987) schreven de aanhoudende
afname van de bevolking toe aan te hoge oogstquota en illegale oogst. In 1998 werd de visserij
weer voor een jaar gesloten om een   overvloedonderzoek uit te voeren (Formoso 2001) en de
quota bij te werken. Sindsdien wordt de visserij op koningsslak beheerd volgens een
vangstquotasysteem dat wordt vastgesteld door "zones" en tussen 15 en 20 procent van de
biomassa van de volwassen koninginnenslak bepaalt, volgens populatiebeoordelingen en
monitoring. De meest recente aanlandingsgegevens van de FAO geven aan dat de aanvoer van
koninginnenschelpen varieerde van 475 mt aangevoerd in 2018, 405 mt in 2017 en 477 mt in
2016 (zie S2 in Horn et al. 2022); voor deze jaren waren echter geen populatiebeoordelingen of
-enquêtes beschikbaar. De voorschriften omvatten ook seizoenssluitingen die samenvallen met
de paaitijd, dieptelimieten voor duikactiviteiten, een verbod op duikuitrusting en een minimale
lipdikte van meer dan 10 mm. Hoewel de dikte van de schelplip een betrouwbare indicator is
voor de rijpheid van koninginnenschelp, verhindert de minimale dikte van de schelplipdikte van
10 mm waarschijnlijk niet de oogst van onrijpe koninginnenschelp. Daarnaast blijkt de naleving
en handhaving van deze regelgeving een probleem te zijn. Zo werden in 2012 twee
visserijzones gesloten omdat vissers niet voldeden aan de wettelijke vereisten (FAO Western
Central Atlantic Fishery Commission 2013).

Ondanks het gebrek aan beschikbare informatie over de illegale oogst van schelphoorn in
Cuba, zijn er aanwijzingen dat er waarschijnlijk een beperkte illegale schelpoogst plaatsvindt.
Een recent nieuwsartikel schatte dat ongeveer duizend schepen met ongeveer 2500 mensen
betrokken waren bij de illegale oogst van mariene soorten, waaronder schelphoorn, kreeft en
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garnalen (14ymedio 2019). In 2019 heeft Cuba nieuwe visserijwetten aangenomen die gericht
zijn op het terugdringen van illegale visserij door een nieuw vergunningensysteem in te voeren
(14ymedio 2019). Er is momenteel geen informatie beschikbaar over de implementatie en
handhaving van deze nieuwe regelgeving, en de enige beschikbare onderzoeksgegevens zijn
afkomstig uit onderzoeken van beschermde gebieden in 2009. Daarnaast zijn de Cubaanse
regelgeving bedoeld om een   vangstquotasysteem in te voeren dat is gebaseerd op volwassen
biomassa schattingen, die zijn verkregen door middel van populatiebeoordeling, en de meest
recente beschikbare populatiebeoordelingen zijn meer dan 10 jaar oud. Zonder aanvullende
informatie over de status van de koninginnenschelppopulatie in Cuba of de effectiviteit van de
nieuwe regelgeving, is de toereikendheid van de bestaande regelgeving onbekend. Gezien de
geschiedenis van de schelpvisserij, inclusief de snelheid waarmee achteruitgang kan optreden
bij niet-duurzame quota, en de snelheid van illegale vangst, is effectieve handhaving van de
bestaande regelgeving, met name in de beschermde gebieden, echter belangrijk om de
koninginnenschelp in Cuba te beschermen. van overbelasting in de toekomst.

Dominicaanse Republiek en Haïti

Koninginnenschelp in de Dominicaanse Republiek en Haïti zijn sinds de jaren 70 overbevist
(Wood 2010; Mateo Pérez en Tejeda 2008; Brownell en Stevely 1981). In 2003 heeft Haïti
voorschriften opgesteld die een verbod omvatten op het oogsten van koninginnenschelp zonder
uitlopende lip en het gebruik van SCUBA- en waterpijpuitrustingen (CITES 2003). Uit de
beschikbare informatie blijkt echter dat in Haïti nog steeds op koninginnenschelp wordt gevist
met duikuitrusting (FAO 2020; Wood 2010). Evenzo, terwijl de regels voor een gesloten seizoen
van 1 april tot en met 30 september bestaan, geeft de beschikbare informatie aan dat de
handhaving beperkt is (FAO 2020).

De Dominicaanse Republiek heeft in 1986 voorschriften vastgesteld voor een minimale
schaalgrootte, in 1999 een gesloten seizoen en in 2002 geen visgebieden. Maar deze
voorschriften zijn naar verluidt niet effectief vanwege onvoldoende handhaving (CITES 2003,
2012). Illegale handel komt ook veel voor. Zo verdubbelde de Dominicaanse Republiek van
1999 tot 2001 bijna haar productie van koninginnenschelpen, waardoor de bezorgdheid over
illegale visserij toenam, wat resulteerde in het opleggen van een CITES-moratorium. Meer
recentelijk, in 2008, waren zowel Haïti als de Dominicaanse Republiek, naast Jamaica,
Honduras en Colombia, betrokken bij de illegale export van meer dan 119 miljoen ton
koninginnenschelpvlees tijdens het onderzoek van Operation Shell Game (Congres, US House,
Committee over natuurlijke hulpbronnen, 2008).

Hoewel gedateerd (dwz meer dan 10 jaar oud), geeft de beschikbare informatie aan dat de
dichtheden van de volwassen koningsslak onder de minimale dichtheidsdrempel voor elke
reproductieve activiteit (50 volwassen kroonslak/ha). De status van koninginnenschelp in de
Dominicaanse Republiek is zorgwekkend omdat het onder historische omstandigheden
waarschijnlijk functioneerde als een belangrijke ecologische corridor, waardoor de connectiviteit
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van soorten in de hele regio mogelijk werd (Vaz et al. 2022). Hoewel er aanwijzingen zijn dat de
achteruitgang in sommige gebieden sinds 2000 is vertraagd (Torres en Sullivan-Sealey 2002)
en dat sommige locaties reproductieve activiteit hebben (Wood 2010), is er geen bewijs dat de
regelgeving effectief is geïmplementeerd of gehandhaafd ( CITES 2003, 2012; Wood 2010;
Figueroa en González 2012). Bovendien is gedetailleerde, nauwkeurige, consistente en
onbevooroordeelde rapportage van visserijgegevens een uitdaging en vormt het een
belemmering voor het herkennen en begrijpen van de huidige status van populaties (FAO
Western Central Atlantic Fishery Commission 2020). De SRT concludeerde dan ook dat de
dichtheden van de volwassen koninginnenschelp op de meeste locaties ver onder de vereiste
dichtheid voor gezonde paaipopulaties liggen (Posada et al. 1999; Wood 2010) en dat een
aanhoudende afname onomkeerbaar kan zijn zonder menselijke tussenkomst, zelfs als de
visserijdruk aanzienlijk wordt verminderd of gestopt (Torres en Sullivan-Sealey 2002). Op basis
van het voorgaande is de bestaande regelgeving waarschijnlijk ontoereikend om de dreiging
van overbenutting aan te pakken en de achteruitgang van de bevolking in de Dominicaanse
Republiek en Haïti te keren.

Jamaica

Jamaica is sinds de jaren negentig een belangrijke producent van de koninginnenschelpvisserij
(Aiken et al. 1999; Appeldoorn 1994a; Prada et al. 2009). De commerciële visserij is
geconcentreerd rond Pedro Bank, ongeveer 80 km ten zuidwesten van Jamaica.
Visserijonafhankelijke op duikers gebaseerde onderzoeken begonnen in 1994 op Pedro Bank
en deze onderzoeken hebben bijgedragen tot het vaststellen van de TAC-limieten (Totaal
Toegestane Vangst) voor de visserij. Koninginneschelponderzoeken worden ongeveer elke 3 tot
4 jaar uitgevoerd (bijv. 1994, 1997, 2002, 2007, 2011, 2015 en 2018). Schattingen van de
dichtheid van de kroonslak voor alle levensfasen en dieptelagen van 1994 tot 2018 zijn op een
niveau gebleven dat succesvolle reproductieve activiteit ondersteunt (142-203 schelp/ha; NEPA
2020). Uit enquêtes in 2018 bleek echter dat de dichtheden laag genoeg waren (203 conch/ha,
leeftijdsklassen werden niet verstrekt), zodat de National Fisheries Authority of Jamaica de
visserij op koningsslak van 2019 tot 2020 heeft stopgezet. een nieuw onderzoek, de sluiting
werd verlengd tot februari 2021 (Jamaica Gleaner, Ban op Conch Fishing verlengd tot februari
2021, 6 april 2020).

In 1994 werden in het visserijbeheersplan op koningsslak richtlijnen opgesteld voor
beheersmaatregelen, waaronder een nationale TAC en individuele quotaregeling (Morris 2012),
een gesloten handelsseizoen loopt over het algemeen van 1 augustus tot 28 februari (FAO
2022), en een verbod op het vissen op kroonslak op diepten van meer dan 30 m (Morris 2012).
Deze voorschriften zijn bedoeld om zowel kraam- en broedgebieden als diepe paaibestanden in
stand te houden (Morris 2012). Er zijn geen op minimale grootte gebaseerde voorschriften om
het oogsten van onrijpe schelpdieren te voorkomen. Er is geen gesloten seizoen voor de
recreatievisserij, maar de oogst is beperkt tot drie schelpen per persoon per dag (CITES 2003).
Momenteel worden de jaarlijkse quota voor Pedro Bank bepaald door middel van een
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controleregel op basis van het oogsten van 8 procent van de geschatte exploiteerbare
biomassa (Smikle 2010). In dit scenario wordt de maximale vangst vastgesteld wanneer de
dichtheid hoger is dan 100 volwassen schelphoorns/ha en wordt deze geleidelijk verminderd als
de populatiedichtheid afneemt. Quota kunnen niet worden verhoogd tenzij ondersteund door de
resultaten van een onderzoek in het water; quota kunnen echter worden verlaagd als er
aanwijzingen zijn voor problemen, zoals een daling van de vangst per inspanningseenheid of
een onderzoek dat wijst op een gebrek aan jongeren voor toekomstige rekrutering, en
veldonderzoeken zijn verplicht met regelmatige tussenpozen. Aanvullende beheersmaatregelen
zijn onder meer de aanwijzing van het South West Cay Special Fisheries Conservation Area
(SWCSFCA) in 2012. Het vissen op kroonslak is verboden binnen de SWCSFCA, die zich
uitstrekt in een straal van 2 km rond Bird Key op Pedro Bank. Toch is de regelgeving er niet in
geslaagd de illegale visserij aan te pakken, wat problematisch wordt geacht op basis van een
piek in de vangststatistieken die zijn gerapporteerd door Honduras en de Dominicaanse
Republiek tijdens twee afzonderlijke perioden tussen 2000 en 2002, toen de visserij van
Jamaica op Pedro Bank werd gesloten ( CITES 2012). Volgens de FAO Western Central
Atlantic Fishery Commission (2020) is er een Jamaicaanse nationale visserijautoriteit opgericht,
maar deze had een niet-gefinancierde nalevingsafdeling die hulp krijgt van de Jamaicaanse
kustwacht en de zeepolitie, hoewel visserijkwesties geen prioriteit hebben. Illegale visserij blijft
dus een ernstig probleem, zoals verder blijkt uit de observatie van de FAO Western Central
Atlantic Fishery Commission (2020) dat "... er intensief IOO-visserij is door vaartuigen uit
jurisdicties zoals Honduras, Dominicaanse Republiek en Nicaragua" binnen de grote
Jamaicaanse EEZ.

Effectieve beheersmaatregelen voor instandhouding zijn met name belangrijk voor de visserij op
koninginnenslak van de Pedro Bank, omdat deze geografisch geïsoleerd is en weinig
genenstroom van externe gebieden ontvangt. De toekomst van de visserij op kroonslak van
Pedro Bank hangt dus waarschijnlijk af van lokale werving om de bestanden in stand te houden
(Kitson-Walters et al. 2018). De gezondheid van de Pedro Bank-schelppopulatie kan ook
belangrijk zijn voor de connectiviteit van soorten in het hele Caribische gebied, aangezien
Jamaica is geïdentificeerd als een belangrijke ecologische corridor en een bron van larven naar
de huidige rechtsgebieden (Vaz et al. 2022).

Samenvattend hebben de beheersmaatregelen tot nu toe ervoor gezorgd dat de populaties
kroonslak-koninginnen op Pedro Bank gemiddeld boven de noodzakelijke drempel bleven om
een   succesvolle voortplanting te ondersteunen (dwz meer dan 100 volwassen
schelphoorns/ha); de bestaande regelgeving beschermt echter onvolgroeide schelphoorns niet
tegen de oogst en is mogelijk niet toereikend om illegale visserij te beheersen, aantasting van
leefgebieden te voorkomen of de achteruitgang van koninginnenschelp in ondiepere gebieden
om te keren.
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Benedenwindse Antillen (Aruba, Curaçao en Bonaire)

Er zijn geen historische of actuele visserijgegevens van de Benedenwindse Eilanden
beschikbaar. Op Bonaire werd Lac Bay historisch gezien echter beschouwd als "overvloedig in
schelp". (STINPA 2019, zoals geciteerd in Patitas 2010). De visserij op Bonaire en Aruba werd
respectievelijk in 1985 en 1987 gesloten, maar de handhaving van de sluiting begon op Bonaire
pas halverwege de jaren negentig (van Baren 2013). In de jaren negentig werden op Bonaire
beperkte vergunningen verleend, waardoor volwassen schelphoorns met een lengte van meer
dan 18 cm of een vleesgewicht van meer dan 225 gram (g) konden worden genomen. Maar in
2012 werd een moratorium op de afgifte van vergunningen gemeld vanwege bezorgdheid over
de destijds extreem lage volwassen bevolkingsomvang (van Baren 2013). De beperkte
visserijonafhankelijke monitoring suggereert dat de dichtheid van schelphoorns op Bonaire over
het hele eiland zeer laag is 21,8 schelphoorn/ha. De stromingsdichtheden zijn te laag om de
visserij te ondersteunen, ondanks het feit dat twee van de drie eilanden (dwzAruba en Bonaire)
al meer dan 30 jaar gesloten zijn. Koninginnenschelp wordt legaal geïmporteerd vanuit Jamaica
en Colombia en illegaal vanuit Venezuela naar markten op Curaçao en Bonaire (FAO 2007).

Het meest recente onderzoek naar de status van de koninginnenschelp op Bonaire is
uitgevoerd in 2010 in Lac Bay (Patitsas 2010). Binnen Lac Bay werd de totale schelpdichtheid
geregistreerd op 11,24 schelphoorn/ha. De meerderheid van de schelphoorns in Lac Bay waren
volwassenen, goed voor 85 procent van het totaal gevonden (Patitsas 2010). De vorige
schelpdichtheidsstudie in Lac Bay werd uitgevoerd in 1999 en schatte de totale populatie op
ongeveer 22 schelphoorns/ha met een gemiddelde leeftijd van 2,5 jaar (Lott 2001, zoals
geciteerd in Patitsas 2010). Patitsas (2010) concludeerde dat de dichtheden in Lac Bay onder
de Allee-effectdrempel van 50 volwassen conch/ha liggen (Stoner en Culp 2000). Er zijn geen
onderzoeken gedaan om de dichtheid en de omstandigheden van de populaties op het eiland
Curaçao vast te stellen (Sanchez, 2017). De enige informatie over de populaties op het eiland
Curaçao die bij de SRT zijn gelegen, wordt gepresenteerd in een proefschrift uit 2017 over het
dieet en de grootte van koninginnenschelp rond het eiland Curaçao (Sanchez 2017). Hoewel
Sanchez (2017) geen schelpdichtheidsgegevens heeft verstrekt, concludeerde de auteur dat
volwassen koninginnenschelpen zeer zeldzaam zijn rond het eiland en alleen lijken voor te
komen op beperkte plaatsen, zoals de Sea Aquarium Basins, waar illegale visserij en predatie
beperkt is ( Sanchez 2017). De gemiddelde dichtheid van koninginnenschelp aan de westkant
van Aruba was 11,3 schelphoorn/ha van 2009 tot 2011 en de populatie werd gedomineerd door
jonge exemplaren, wat erop wijst dat de Arubaanse populaties aan de westkant van het eiland
niet groot genoeg zijn voor een succesvolle voortplanting, hoewel er zijn geïsoleerde gebieden
met een hogere schelpdichtheid (Ho 2011). Er zijn aanwijzingen dat illegale visserij voortduurt
en verder bijdraagt   aan achteruitgang (van Baren 2013; Ho 2011; FAO 2011).

Ondanks de visserijsluitingen op Bonaire en Aruba sinds de jaren tachtig, blijkt uit de best
beschikbare informatie dat er een beperkt of geen herstel heeft plaatsgevonden. Het meest
recente beschikbare onderzoek, hoewel gedateerd (dwz meer dan 10 jaar oud) en hierboven
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besproken, rapporteerde zeer lage conch-dichtheden en suggereert een verdere achteruitgang
in Lac Bay, Bonaire. Er is beperkt bewijs van verbeteringen in strategieën voor beheer,
handhaving en natuurplanning op Aruba, Curaçao en Bonaire. Het gebrek aan herstel van de
respectieve populaties schelphoorns ondanks de volledige sluiting van de schelpdiervisserij,
wijst erop dat de sluitingen waarschijnlijk te laat werden doorgevoerd omdat de dichtheden van
volwassen schelphoorns te laag waren om reproductieve activiteit te ondersteunen. Bovendien
lijken Aruba, Curaçao en Bonaire in het verleden te hebben vertrouwd op larvale subsidies van
lokale oorsprong en uit Venezuela, en zijn ze meestal geïsoleerd van andere bronnen van
larvale levering. Daarom is hun vermogen om na overgebruik te herstellen beperkt.

Benedenwindse Eilanden (Anguilla, Antigua en Barbuda, Britse
Maagdeneilanden, Guadeloupe en Martinique, Montserrat, Saba, St.
Barthélemy, St. Martin, St. Eustatius, St. Kitts en Nevis, Amerikaanse
Maagdeneilanden)

Op basis van de beschikbare gegevens, zoals beschreven in Horn et al. (2022), geeft aan dat
de meerderheid van de Benedenwindse Eilanden (dwz Anguilla, Antigua en Barbuda, Britse
Maagdeneilanden, Guadeloupe en Martinique, Montserrat, St. Barthélemy, St. Eustatius, St.
Martin, St. Kitts en Nevis, en Amerikaanse Maagdeneilanden) hebben
koninginnenschelppopulaties die overbevist zijn, met een geschatte populatiedichtheid die lager
is dan nodig is voor reproductief succes (100 volwassen schelphoorn/ha). De bestaande
regelgevende mechanismen lijken grotendeels ontoereikend, wat resulteert in overexploitatie en
illegale visserij, en hebben waarschijnlijk bijgedragen aan de achteruitgang van deze populaties
en reproductief falen. In Anguilla werden bijvoorbeeld in 2015 en 2016 26 volwassen conch/ha
gevonden, wat ver onder de minimale dichtheidsdrempel voor enige reproductieve activiteit ligt
(50 volwassen conch/ha) en mogelijk geen reproductieve activiteit ondersteunt (Izioka 2016) .
Ondanks de lage volwassen dichtheid is het vissen op koninginnenschelp nog steeds
toegestaan. Bovendien beletten bestaande regulerende mechanismen niet dat onrijpe
koninginnenschelp wordt geoogst. Momenteel is de minimale aanlandingsmaat voor
koninginnenschelp in Anguilla 18 cm schelplengte; echter, Wynne et al. (2016) ontdekten dat tot
94 procent van de koninginnenschelp die op die grootte werd geoogst, onvolwassen was.

In Antigua en Barbuda blijkt uit onderzoek van populaties ook lage dichtheden en lage
percentages volwassen schelphoorns, wat suggereert dat de visserijdruk de volwassen
populatie aanzienlijk heeft verminderd tot het punt waarop Allee-effecten optreden (Ruttenberg
et al. 2018; Tewfik et al. 2001) . Bijvoorbeeld, Tewfik et al. (2001) voerden 34 visuele
onderzoeken uit (12,84 hectare in totaal) voor de zuidwestelijke kant van Antigua. Deze
onderzoeken registreerden 3,7 volwassen schelp/ha, aanzienlijk onder de drempel van 50
volwassen schelp/ha die nodig is om enige reproductieve activiteit te ondersteunen. De totale
dichtheid van de schelphoorns (volwassen en jonge exemplaren) voor Antigua was 17,2
schelphoorn/ha, waarbij jonge exemplaren ongeveer 78,4 procent van de totale populatie
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uitmaakten. De gerapporteerde schelpdichtheden in Barbuda zijn ook erg laag. Ruttenberg et al.
(2018) meldt 29 ± 12 volwassen schelp/ha en 96 ± 30 juveniele schelp/ha (gemiddelde ± SE). In
termen van regelgeving verbieden beide jurisdicties het oogsten van koninginnenschelp zonder
uitlopende lip of een schaallengte van minder dan 180 mm, of dieren waarvan het vlees minder
is dan 225 g zonder de spijsverteringsklier. Bovendien ontdekte Horsford (2019) dat meer dan
20 procent van de aan land gebrachte monsters van schelpdieren in 2018 en 2019 onder het
wettelijke minimumgewicht lag, inclusief schelp geoogst in mariene reservaten. Bewijs van de
oogst van ondermaatse en onrijpe koninginnenschelp suggereert dat de bestaande regelgeving
ofwel ontoereikend is of niet wordt gehandhaafd, of beide. Gebaseerd op de grootteverdeling
van koninginnenschelp in Barbuda, verhindert de bestaande regelgeving niet noodzakelijkerwijs
het oogsten van onrijpe koninginnenschelp. In 2003 hebben de Britse Maagdeneilanden
voorschriften ingevoerd die een minimale schelplengte van 18 cm, een uitlopende lip en een
vleesgewicht van ten minste 226 g vereisen, en hebben ze een gesloten seizoen ingesteld (1
juni tot 30 september) en SCUBA-uitrusting verboden. De handhaving van deze voorschriften is
echter twijfelachtig aangezien de visserij in wezen niet gecontroleerd lijkt te zijn (Gore en
Llewellyn 2005). Bovendien zijn, zoals eerder besproken, de lengte van de schelp en de
uitlopende schelplip geen betrouwbare indicatoren voor rijpheid en voorkomen ze waarschijnlijk
niet dat onrijpe koninginnenschelp wordt geoogst. Aangezien onderzoeken van de populaties
van de kroonslak in 1993 en 2003 beide een dichtheden van de kroonslak lieten zien in de orde
van minder dan 0,07 kroonslak/ha, is het mogelijk dat de bestaande regelgevingsmechanismen
de kroonslak op de Britse Maagdeneilanden onvoldoende beschermen tegen overexploitatie
(CITES 2003; Ehrhardt en Valle-Esquivel 2008; Gore en Llewellyn 2005).

In Guadeloupe en Martinique is er veel vraag naar lokale consumptie van koninginnenschelp
(CITES 2003). In 1986 heeft Martinique regelgeving aangenomen om de oogst van
koninginnenschelp met een schelplengte van minder dan 22 cm, schelpen zonder uitlopende lip
of dieren waarvan het vlees minder dan 250 g weegt, te verbieden. De meeste aanlandingen op
Martinique zijn alleen vlees (FAO 2020), wat betekent dat onrijpe koninginnenschelp potentieel
kan worden geoogst zolang het vleesgewicht groter is dan 250 g. Op Martinique loopt een
gesloten seizoen van 1 januari tot en met 30 juni, en het gebruik van duikuitrusting om
schelphoorn te oogsten is verboden. Studies naar de voortplantingscyclus van
koninginnenschelp in Martinique en Guadeloupe hebben geconcludeerd dat de minimale
schaallengte geen effectief criterium is om geslachtsrijpheid te bepalen (Frenkiel et al. 2009;
Reynal et al. 2009). De best beschikbare informatie geeft dus aan dat deze regelgevende
maatregelen ontoereikend zijn om de oogst van onrijpe koninginnenschelp te voorkomen.
Gezien de toenemende vraag, waarbij de prijs van koninginnenschelpvlees is verdubbeld in de
afgelopen 25 jaar (FAO 2020; FAO Western Central Atlantic Fishery Commission 2013), zullen
de bestaande voorschriften waarschijnlijk blijven bijdragen aan het oogsten van onrijpe
koninginnenschelp en dalingen in de koningin schelp populatie in de toekomst.

Het eiland Saba ondersteunde tot het midden van de jaren negentig de grote schelpvisserij.
Intensieve en niet-duurzame oogst in het midden van de jaren tachtig en gedurende de jaren
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negentig leidde tot de dalingen op de Sababank. Ook de Sababank werd overbevist door een
aantal buitenlandse schepen (van Baren 2013). In 1996 verbood de visserijwetgeving de oogst
van koninginnenschelp voor commerciële doeleinden, en stonden alleen Sabaanse individuen
toe om koninginnenschelp te oogsten voor privégebruik en consumptie. Deze voorschriften
beperken Sabaanse individuen tot niet meer dan 20 schelpdieren per persoon per jaar en
vereisen dat de vangst wordt gemeld aan de beheerder van het Saba Marine Park (van Baren
2013). Desalniettemin worden incasso- en rapportagewetten niet gehandhaafd (van Baren
2013). Aanvullende voorschriften vereisen een minimale schaallengte van 19 cm of een "goed
ontwikkelde lip" en verbieden SCUBA- en waterpijpuitrustingen (van Baren 2013). Er zijn geen
onderzoeken uitgevoerd om de status van koninginnenschelp te bepalen of of de commerciële
sluiting effectief is geweest in de wederopbouw van koninginnenschelpbestanden (van Baren
2013). Anekdotisch bewijs geeft aan dat koninginnenschelp op de Saba Bank wordt bevist door
buitenlandse schepen (FAO Western Central Atlantic Fishery Commission 2013). Het eiland St.
Eustatius had een kleine commerciële schelpvisserij die exporteerde naar St. Maarten. In 2010
werd de visserij stopgezet omdat St. Maarten CITES-vergunningen begon te eisen voor hun
invoer (van Baren 2013).

Op de Amerikaanse Maagdeneilanden heeft de Amerikaanse federale overheid jurisdictie
binnen de EEZ van het Amerikaanse Maagdeneiland (dwz de wateren van 3-200 zeemijl (4,8 -
370 km) uit de kust) en zijn de CFMC en NMFS verantwoordelijk voor beheersmaatregelen voor
Amerikaanse Caribische federale visserij. De regering van de Amerikaanse Maagdeneilanden
beheert de mariene hulpbronnen van de kust tot aan de 3 zeemijl. Op dit moment beheren de
Amerikaanse Maagdeneilanden de visbestanden in samenwerking met de CFMC, hoewel niet
alle voorschriften consistent zijn over de staats-federale grens. Onlangs heeft de minister van
Handel drie nieuwe visserijbeheerplannen (FMP) goedgekeurd voor de visbestanden die
worden beheerd door de CFMC in de federale wateren van St. Thomas, St. John en St. Croix.
De FMP St. Thomas en St. John en de FMP St. Croix zullen het visserijbeheer in de respectieve
EEZ overschakelen van de historische benadering voor het gehele Caribisch gebied in de VS
naar een benadering op het eiland; deze wijziging verandert echter niets aan de bestaande
regelgeving voor de visserij op koninginnenslak. In de Caribische EEZ van de VS mag niemand
in of vanuit de EEZ vissen op een koninginnenschelp of deze bezitten, behalve van 1 november
tot en met 31 mei in het gebied ten oosten van 64°34' westerlengte dat Lang Bank omvat ten
oosten van St. Croix, Amerikaanse Maagdeneilanden (50 CFR 622.491(a)). Vissen op
koninginnenschelp is toegestaan   in de territoriale wateren van St. Croix, St. Thomas en St. John
van 1 november tot en met 31 mei, of totdat het jaarlijkse quotum voor koninginnenschelp is
bereikt. Het jaarlijkse quotum is 22,7 mt (50.000 lbs) voor de territoriale wateren van St. Croix
en 22,7 mt (50.000 lbs) voor de territoriale wateren van St. Thomas en St. John
(gecombineerd). De CFMC heeft een vergelijkbare jaarlijkse vangstlimiet (ACL) vastgesteld voor
de oogst van kroonslak binnen de EEZ rond St. Croix ten oosten van 64°34' westerlengte,
waartoe ook de Lang Bank behoort. Wanneer de ACL wordt bereikt of naar verwachting zal
worden bereikt over de territoriale en federale wateren, wordt de visserij op de federale
koninginnenslak in de EEZ rond St. Croix gesloten. Van 2012 tot 2020 landden commerciële
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vissers in St. Croix tussen 24 en 74 procent van hun ACL; daarom waren er in deze periode
geen sluitingen van de visserij op kroonslak. Naast de oogstquota gelden er in zowel de
territoriale wateren als de federale wateren van de Amerikaanse Maagdeneilanden beperkingen
voor commerciële reizen en recreatieve bagage voor het oogsten van koninginnenschelpen. De
limiet voor commerciële reizen in territoriale wateren en in de Amerikaanse Caribische EEZ rond
St. Croix is   200 koninginnenschelp per schip per dag (50 CFR 622.495). De limiet voor
recreatieve bagage vanaf de EEZ rond St. Croix is   drie per persoon per dag of, als er meer dan
vier personen aan boord zijn, 12 per vaartuig per dag (50 CFR 622.494). De limiet voor
recreatieve bagage in territoriale wateren is zes schelpdieren per persoon per dag, met een
maximum van 24 schelpdieren per vaartuig per dag. In de EEZ rond St. Croix en in de
territoriale wateren van de Amerikaanse Maagdeneilanden, vereisen de voorschriften een
minimale schelplengte van 22,9 cm of een lipdikte van 9,5 mm (50 CFR 622.492). In de EEZ
rond St. Croix en in de territoriale wateren van de Amerikaanse Maagdeneilanden moet de
kroonslak levend worden aangevoerd met het vlees en de schelp intact. Ten slotte verbieden
federale voorschriften op 50 CFR 622.490 (a) de oogst van koninginnenschelp in de EEZ rond
St. Croix door te duiken terwijl een apparaat wordt gebruikt dat zorgt voor een continue
luchttoevoer vanaf het oppervlak.

In 2008-2010 werden op de Amerikaanse Maagdeneilanden onderzoeken naar
koninginnenschelp uitgevoerd. De gemiddelde raming van de gemiddelde volwassen dichtheid
voor de drie eilandgroepen is 44 volwassen conch/ha, wat suggereert dat de dichtheden te laag
zijn om reproductieve activiteit te ondersteunen (Horn et al. 2022). De dichtheden van de
kroonslak (bij alle eilandengroepen) waren in 2008 tot en met 2010 echter hoger dan in de jaren
tachtig en negentig (Boulon 1987; Friedlander 1997; Friedlander et al. 1994; Gordon 2002;
Wood en Olsen 1983). Zo was de gemiddelde dichtheid van de volwassen koningsschelpschelp
geschat voor St. Thomas vijf keer die van volwassen schelphoorn in 2001 (24,2 volwassen
schelp/ha) en vier keer die in 1996 (32,2 volwassen schelp/ha) en tien keer die in 1990 ( 11,8
volwassen schelp/ha) (Gordon 2010). In de enquêtes van 2008-2010 bestond de bevolking
voornamelijk uit jongeren (meer dan 50 procent) en de rest van de bevolking was gelijk verdeeld
over de oudere leeftijdsklassen. Evenzo schatte een recenter onderzoek uitgevoerd in Buck
Island Reef National Monument (een no-take reserve) 68,5 volwassen schelp/ha en 233,5
juveniele schelp/ha (Doerr en Hill, 2018). Deze leeftijdsklassestructuur suggereert een
succesvolle werving op dit gebied. Gezien de ouderdom van de gegevens uit de enquêtes van
2008-2010, zou een recentere beoordeling de voorraadstatus echter beter kunnen informeren.
De NMFS-update voor het tweede kwartaal van 2022 van haar rapport aan het Congres over de
status van de Amerikaanse visserij identificeert de koninginnenschelp in het Caribisch gebied
als overbevist, maar ondergaat momenteel geen overbevissing.

Hoewel er op de Benedenwindse Eilanden regels voor koninginnenschelp bestaan   om het
oogsten van onrijpe koninginnenschelp te verbieden en de visserij te beheren, gebruiken veel
van deze voorschriften in het algemeen ontoereikende maatregelen voor volwassenheid,
worden ze slecht gehandhaafd en ontbreken effectieve controlecontroles. Zo zijn bijvoorbeeld
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de minimale schaallengte, de uitlopende lip en de voorschriften voor het vleesgewicht
onbetrouwbare maatregelen om onrijpe schelpdieren te beschermen. Hoewel de lipdikte een
betrouwbaardere indicator is voor de rijpheid van koninginnenschelp, garanderen te lage
waarden niet dat alleen rijpe schelphoorn wordt geoogst (Doerr en Hill, 2018; Frenkiel et al.
2009; Reynal et al. 2009; Horsford 2019). De connectiviteitsmodellen (Vaz et al. 2022) tonen
een afhankelijkheid van zelfrekrutering voor de Benedenwindse Eilanden, met larvale transport
voornamelijk weg van de eilanden. De populaties van de kroonslak op de Benedenwindse
Eilanden kunnen dus in de toekomst blijven afnemen als gevolg van de ontoereikendheid van
veel van de bestaande regelgevende maatregelen om de populaties van de schelphoorns op de
Benedenwindse Eilanden te beschermen tegen overbenutting en beperkte aanvoer van larven
vanuit andere locaties.

Nicaragua

In Nicaragua werd de visserij op kroonslak pas halverwege de jaren negentig als een
belangrijke visserij beschouwd (CITES 2012). Het grootste deel van de koninginnenschelpoogst
wordt gevangen door vissers die op kreeft vissen, de rest wordt gedaan door duikers tijdens het
gesloten seizoen van de kreeft (Barnutty Navarro en Salvador Castellon 2013) of incidenteel
(Escoto García 2004). Aanvoer, quota en export zijn allemaal aanzienlijk toegenomen sinds de
jaren negentig (Sánchez Baquero 2009). In 2003 voerde Nicaragua voorschriften in die een
minimale schelplengte van 20 cm, een minimale lipdikte van 9,5 mm, een seizoenssluiting van 1
juni tot 30 september en een exportquotum op 45 mt vaststelden (Barnutty Navarro en Salvador
Castellon 2013; FAO Visserijcommissie West-Centraal-Atlantische Oceaan 2020). Sindsdien is
het exportquotum aanzienlijk gestegen. In 2009 werd het exportquotum vastgesteld op 341 mt
schone filet en 41 mt voor onderzoeksdoeleinden. In 2012 kreeg Nicaragua extra visgronden
voor schelpdieren door de beslechting van een maritiem geschil met Honduras (Internationaal
Gerechtshof 2012), en verhoogde het zijn exportquotum tot 345 mt (Barnutty Navarro en
Salvador Castellon 2013; FAO Western Central Atlantic Fishery Commission 2013) . In 2019
was dit quotum bijna verdubbeld tot een jaarlijks exportquotum van 638 mt (FAO Western
Central Atlantic Fishery Commission 2020). Het exportquotum voor 2020 is weer verhoogd tot
680 mt (zie CITES-exportquota). Of deze voorschriften voldoende zijn om de populatie van de
kroonslak te beschermen tegen overexploitatie is onduidelijk, maar een vergelijking van de
dichtheden van de kroonslak door de jaren heen suggereert dat het huidige quotum mogelijk te
hoog is vastgesteld. Zo toonden de resultaten van een systematisch wetenschappelijk
onderzoek over de plank uit 2009, uitgevoerd door SCUBA-duikers, een dichtheid aan variërend
van 176-267 volwassen schelp/ha, afhankelijk van de maand (april, juli of november), locatie en
diepte (10-30 m). ) (Barnutty Navarro en Salvador Castellon 2013). Recentere onderzoeken,
uitgevoerd in oktober 2016, maart 2018 en oktober 2019, laten een afname van de dichtheden
zien tot 70-109 conch/ha (FAO Western Central Atlantic Fishery Commission 2020). Details
over deze onderzoeken waren echter niet beschikbaar en het is onduidelijk of dit de dichtheden
van volwassen koninginnenschelpen zijn. Hoe dan ook, de beschikbare informatie suggereert
dat de totale dichtheden sinds 2009 aanzienlijk zijn afgenomen, vermoedelijk als gevolg van de
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aanzienlijke verhogingen van de exportquota in de afgelopen jaren. Hoewel de dichtheden, als
ze de dichtheden van de volwassen kroonslak weerspiegelen, nog steeds enige reproductieve
activiteit binnen de populatie kroonslak kunnen ondersteunen, zijn de bestaande regelgevende
maatregelen, waaronder het huidige quotum, mogelijk niet voldoende om verdere achteruitgang
van de kroonslak in de toekomst te voorkomen. Als deze trends zich voortzetten, is deze
populatie kwetsbaar voor ineenstorting, aangezien het connectiviteitsmodel (Vaz et al. 2022)
aangeeft dat de populatie van koninginnenschelpen in Nicaragua grotendeels afhankelijk is van
zelfrekrutering.

Panama

Er is weinig informatie beschikbaar over de status van koninginnenschelp of de oogst van
koninginnenschelp in Panama. Georges et al. (2010) suggereerden dat de visserij op
koninginnenslak in Panama misschien geen specifieke regelgeving heeft, maar dat erkende
oogsten met duikuitrusting verboden is. In de jaren zeventig werd een visserij voor
levensonderhoud gecentreerd op de San Blas-eilanden (Brownell en Stevely 1981). Tegen het
einde van de jaren negentig suggereren de aanlandingsgegevens dat de populatie van de
koninginnenschelp was ingestort (CITES 2003; Georges et al. 2010). In 2000 werden extreem
lage volwassen dichtheden waargenomen in de Bocas del Toro-archipel (ongeveer 0,2
schelp/ha; CITES 2003). De meest recente informatie, hoewel gedateerd, geeft aan dat de
visserij in 2004 voor 5 jaar is gesloten (CITES 2012) en dat er vanaf 2019 een "permanent
gesloten seizoen" van kracht is (FAO 2019). De SAU-gegevens suggereren dat de oogst van
koninginnenschelpen tijdens de sluiting is doorgegaan met niet-aangegeven aanvoer die
waarschijnlijk plaatsvinden voor het levensonderhoud en door de ambachtelijke visserij (Pauly
et al. 2020). In Panama lijkt koninginnenschelp grotendeels zelfrekruteerd te zijn (Vaz et al.
2022) en kwetsbaarder voor uitputting, aangezien de populatie waarschijnlijk geen larvale
rekruten uit andere rechtsgebieden ontvangt. De best beschikbare informatie suggereert dat
Panama niet over adequate regelgevende maatregelen beschikt om de oogst van
koninginnenschelpen te beheren. Hoewel het erop lijkt dat de oogst beperkt blijft tot het
levensonderhoud, suggereert de beschikbare informatie dat de populatie is ingestort, en zonder
aanvullende regelgeving en passende beschermingsplanning is het onwaarschijnlijk dat
Panama's ernstig uitgeputte populatie schelphoornslakken zich zal herstellen.

Puerto Rico

Koninginneschelppopulaties in Puerto Rico vertoonden vanaf de jaren tachtig tekenen van
gestage afname (CITES 2012). De geschatte visserijsterfte overtrof de schattingen van de
natuurlijke mortaliteit, de vangst bleef dalen terwijl de inspanning in 2011 toenam (CITES 2012),
en de vangst werd steeds kleiner naar kleinere maten, wat allemaal suggereert dat de Puerto
Ricaanse populaties al tientallen jaren overbevist zijn (Appeldoorn 1993; SEDAR 2007 ).
Enquêtes die in 2013 werden uitgevoerd, toonden grotere grootteverdelingen, hogere dichtheid
van volwassen koninginnenschelpen (vergeleken met drie eerdere studies, maar lager dan de
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dichtheid die in 2006 werd gerapporteerd), een toename van het aandeel oudere volwassenen
en bewijs van aanhoudende rekrutering, wat suggereert dat Puerto Rico's schelppopulaties
herstellen zich tot op zekere hoogte (Jiménez 2007, Baker et al. 2016).

Er zijn verschillende voorschriften verbonden aan het Queen Conch Resources Fishery
Management Plan van Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden (CFMC 1996).
Onlangs heeft de minister van Handel nieuwe FMP's goedgekeurd voor de visbestanden die
worden beheerd door de CFMC in de federale wateren van de Amerikaanse Caraïben. Het FMP
van Puerto Rico zal het visserijbeheer overzetten op een eilandbenadering.

In 1997 werd de Amerikaanse Caribische EEZ (met uitzondering van St. Croix, Amerikaanse
Maagdeneilanden) gesloten voor de visserij op koninginneschelpen en werd er een gesloten
seizoen (1 juli tot en met 30 september) voor de territoriale wateren ingevoerd. In 2004 werden
in de lokale wateren aanvullende voorschriften ingevoerd, waaronder een minimale
schelplengte van 22,86 cm of een minimale lipdikte van 9,5 mm, dagelijkse bagagelimieten van
150 per persoon en 450 per boot, en een vereiste om koninginnenschelp intact in de schelp te
landen. In 2012 werd de seizoenssluiting van de territoriale wateren gewijzigd om te beginnen
op 1 augustus en te verlengen tot 31 oktober.

In 2013 voerde het Puerto Rico Department of Natural Resources een administratief bevel uit
dat het verbod op het halen van schelpdieren uit de schaal onder water opheft (Puerto Rico
Department of Natural and Environmental Resources (bestuursbesluit 2013 -14). Het
bestuursbesluit blijft vandaag geldig. De afschaffing van een belangrijk
verantwoordingsmechanisme om te zorgen voor naleving en handhaving van de voorschriften
voor de minimumgrootte (dwz de eis dat schelphoorns in zijn geheel worden aangeland), vond
plaats terwijl de populaties nog steeds als ernstig uitgedund werden beschouwd en
onderworpen waren aan voortdurende visserijdruk. Bovendien is de schelplengte geen
betrouwbare indicator voor volwassenheid bij koninginnenschelp. Zoals eerder besproken, is de
dikte van de schelplip de meest betrouwbare indicator voor volwassenheid bij
koninginnenschelp; de beschikbare informatie geeft echter aan dat de regulering van de lipdikte
van 9,5 mm niet hoog genoeg is om te voorkomen dat onrijpe schelphoorn wordt geoogst. Ten
slotte is het mesofotische rif voor de westkust van Puerto Rico waarschijnlijk een belangrijke
ecologische corridor voor het in stand houden van de verbinding tussen de Bovenwindse
Eilanden en de westelijke Caraïben (Vaz et al. 2022; Truelove et al. 2017), wat betekent dat een
afname van het aantal koninginnen conch zou kunnen betekenen dat andere rechtsgebieden
down-current zijn. Op basis van het voorgaande is de bestaande regelgeving waarschijnlijk
ontoereikend om de achteruitgang van de koninginnenschelp in Puerto Rico te keren.

de Bahamas

De gegevens van de landingen op de Bahama's van de jaren 1950 tot 2018 varieerden van
ongeveer 750-6.000 mt, met een gestaag stijgende trend in die periode. Vóór 1992 was de
export van koninginnenschelp uit de Bahama's illegaal. Meer recentelijk wordt ten minste 51
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procent van de aanlandingen geëxporteerd, waarbij de exporthoeveelheden en -waarden in de
loop van de tijd toenemen, en het grootste deel van het geëxporteerde product (99 procent)
gaat naar de Verenigde Staten (Posada et al. 1997, Gittens en Braynen 2012) . De
Bahamaanse regering begon in 1995 met de invoering van een exportquotasysteem en
recentelijk zijn aanvullende beschermende maatregelen genomen, waaronder: een duikverbod,
beperkt gebruik van perslucht, oprichting van een netwerk van beschermde mariene gebieden
en beperking van de toegang tot schelpdieren met goed gevormde uitlopende lippen (FAO
2007; Gittens en Braynen 2012). De Bahama's hebben ook gesloten gebieden ingesteld, maar
geen gesloten seizoenen (Prada et al. 2017). Er blijven zorgen over IUU-visserij, wat
waarschijnlijk de seriële uitputting verergert die de kroonslak in het grootste deel van de
Bahama's ervaart (Stoner et al. 2019).

Verschillende visserijonafhankelijke studies in zowel beviste als niet-beviste gebieden binnen de
Bahama's hebben sinds het einde van de jaren negentig een of meer van de volgende trends
gerapporteerd: afname van de dichtheden van volwassen koninginnenslak, een afname van de
grootte van adulten op de paringsgronden, een afname van de gemiddelde leeftijd van
individuen binnen populaties, en een vermindering van het aantal onvolgroeide
koninginnenschelp op kraamkamers (Stoner et al. 2019). Recente onderzoeken suggereren dat
de dichtheden van volwassen koninginnenslakken te laag zijn om enige reproductieve activiteit
te ondersteunen (dwz <50 volwassen kroonslak/ha), behalve in de meest afgelegen gebieden
(Stoner et al. 2019). Aanzienlijke dalingen van de dichtheden van volwassen schelpdieren (tot
74 procent) die zijn waargenomen bij herhaalde onderzoeken in drie visgronden, duiden erop
dat de populatie schelphoorns instort. Sterker nog, Stoner et al. (2019) ontdekten dat slechts
één locatie van de 17 locaties die in 2011 en 2018 werden onderzocht, een reproductief
levensvatbare volwassen conch-dichtheden had. In de buurt van Lee Stocking Island werden
achteruitgang van de populaties van jongeren gemeld, waar het aantal aggregaties in verband
met kinderdagverblijven naar schatting met meer dan de helft was afgenomen tussen de
onderzoeken die in het begin van de jaren negentig en 2011 werden uitgevoerd (Stoner et al.
2011; Stoner et al. 2019). Visuele onderzoeken over twee decennia tonen aan dat de
dichtheden van volwassen koninginnenschelp een significant negatief verband hadden met een
index van visserijdruk. Deze onderzoeken laten ook zien dat de gemiddelde schelplengte in een
populatie niet gerelateerd was aan de visserijdruk, maar dat de dikte van de schelplip significant
afnam met de visserijdruk (Stoner et al. 2019). Andere, minder kwantitatieve waarnemingen van
veranderende populaties kroonslak zijn in de loop van de decennia waargenomen in
verschillende kraamkamers (bijv. Vigilant Cay en Bird Cay). Hoewel jeugdaggregaties
onderhevig zijn aan grote jaarlijkse verschuivingen in de rekrutering van schelphoorns (Stoner
2003), worden deze kinderdagverblijven doorgaans bewoond door driejarige klassen of meer
tegelijk. Het bijna totale verlies van koninginnenschelp op deze locaties wijst echter op een
meerjarige mislukte rekrutering of zware illegale visserij op de kraamkamers (Stoner et al. 2019;
Stoner et al. 2009).
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De dichtheden zijn ook aanzienlijk afgenomen in drie herhaalde onderzoeken die gedurende 22
jaar zijn uitgevoerd in een groot visserijreservaat dat niet wordt ingenomen (Stoner et al. 2019).
In tegenstelling tot de beviste populaties is de beschermde populatie verouderd en lijkt af te
nemen door gebrek aan rekrutering (Stoner et al. 2019). Kroonslakpopulaties rond Andros
Island, de Berry Islands, Cape Eleuthera en Exuma Cays zijn op of onder kritische dichtheden
voor succesvolle reproductie (dwz>100 volwassen schelp/ha). Een visserijsluiting in het Exuma
Cays Land and Sea Park sinds 1986 is niet effectief geweest om de ineenstorting van het
bestand in dit gebied te keren (Stoner et al. 2019). Sommige gebieden van de zuidelijke
Bahama's, waaronder Cay Sal en Jumentos en Ragged Cays, hebben een dichtheden van de
schelphoorns van meer dan 100 volwassen schelphoorns/ha behouden (Souza Jr. en Kough
2020; Stoner et al. 2019). De visgronden in de centrale en noordelijke Bahama's, waaronder de
westelijke en centrale Great Bahamian Banks en Little Bahamian Bank, zijn echter uitgeput en
er zijn regelgevende maatregelen nodig om de neerwaartse trend te keren (Souza en Kough
2020). Mediaberichten van 2010 tot 2020 geven aan dat afgelegen Bahamaanse banken in
toenemende mate worden bedreigd door illegale visserij, aangezien vissers meer toegankelijke
gebieden uitputten (Souza Jr. en Kough 2020).

De Bahama's zijn grotendeels zelfrekruteerd en behouden de meerderheid van de
schelphoornlarven (Vaz et al. 2022). De Bahama's exporteren geen significante hoeveelheid
larven naar de meeste rechtsgebieden; het ontvangt echter een aanzienlijke hoeveelheid larven
van Turks- en Caicoseilanden, en in mindere mate Cuba (Vaz et al. 2022). De duurzaamheid
van de populaties van koninginnenschelpen in de Bahama's is sterk afhankelijk van
binnenlandse regelgeving. Op basis van het voorgaande geven de huidige status en trends van
de koningsschelp in de Bahama's aan dat de bestaande regelgevende maatregelen in de
Bahama's ontoereikend zijn om de koninginnenschelp te beschermen tegen overmatig gebruik
en verdere achteruitgang.

Turks- en Caicoseilanden

De Turks- en Caicoseilanden zijn een van de grootste producenten van
koninginnenschelpvlees, goed voor ongeveer 35 procent van de totale gerapporteerde aanvoer
voor het Caribisch gebied van 1950-2016. In 1994 verbood regelgevende maatregelen het
gebruik van duikuitrusting, stelden jaarlijkse quota vast, stelden een minimumlengte van de
schelp vast van niet minder dan 18 cm of een minimum vleesgewicht van niet minder dan 225
g, en bepaalden dat alle aangevoerde schelphoorns een uitlopende lip moesten hebben . In
2000 werd een gesloten seizoen voor de export ingesteld (15 juli tot 15 oktober), hoewel
koninginnenschelp tijdens het gesloten seizoen nog steeds kan worden geoogst voor lokale
consumptie (DEMA 2012). Zoals eerder opgemerkt, zijn schaallengte, uitlopende lip en
vleesgewicht geen betrouwbare indicatoren voor rijpheid. In de bestaande regelgeving is geen
minimum lipdikte-eis opgenomen. Het is ook opmerkelijk dat koninginnenschelpen niet in hun
geheel hoeven te worden aangevoerd, maar dat het vlees op zee uit de schaal kan worden
verwijderd (Ulman et al. 2016), wat de effectiviteit van de meeste op minimale grootte
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gebaseerde voorschriften ondermijnt. Bovendien, hoewel een gesloten seizoen voor export de
vraag tijdens het voortplantingsseizoen van de soort kan verminderen, verbiedt het de oogst
van paaiende volwassen schelphoorns niet volledig.

Twee recente studies suggereren dat het uitbuitingsniveau van schelphoornpopulaties in Turks-
en Caicoseilanden hoger kan zijn dan eerder werd gedacht. De eerste studie van Ulman et al.
(2016) voerden vangstreconstructies uit die een aanzienlijk probleem identificeerden met
ondergerapporteerde visserijaanlandingsgegevens van 1950 tot 2012. De auteurs ontdekten dat
de totale gereconstrueerde vangst ongeveer 2,8 keer hoger was dan die gerapporteerd door de
Turks- en Caicoseilanden aan de FAO, en 86 procent hoger dan de voor export gecorrigeerde
nationale gerapporteerde baseline. De discrepanties ontstonden omdat de lokale consumptie
niet werd gerapporteerd en in feite vertegenwoordigde de totale lokale consumptie van
koninginnenschelp bijna de gehele totale toegestane vangst voordat de geëxporteerde
hoeveelheden in aanmerking werden genomen. Als reactie op dit onderzoek werd het
vangstquotum in 2013 verlaagd.

Het laatste beschikbare onderzoek naar kroonslak werd voltooid in 2001. Hoewel gedateerd,
registreerde dit onderzoek een dichtheden van de kroonslak van 250 volwassen kroonslak/ha
(DEMA 2012). Het oogsten van koninginnenschelpen is verboden in het Admiral Cockburn Land
and Sea National Park en in het East Harbor Conch and Lobster Reserve. Beide beschermde
gebieden bevinden zich in South Caicos (CITES 2012). Een studie van Schultz en Lockhart
(2017) onderzocht de demografie van schelppopulaties binnen en buiten het East Harbor Conch
and Lobster Reserve. De auteurs identificeerden een gebrek aan algenvlaktehabitat, kleinere
schelp en lagere dichtheden van schelp in het reservaat. Slechts één van de 118 onderzochte
locaties in het reservaat bevatte dichtheden van meer dan 50 volwassen schelphoorns/ha en
geen van de locaties had een dichtheid van meer dan 100 volwassen schelphoorn/ha. Buiten
het reservaat hadden slechts vier van de 96 locaties een dichtheid van meer dan 50 volwassen
schelphoorns/ha en slechts één locatie had een dichtheid van meer dan 100 volwassen
schelphoorns/ha. Over het algemeen waren de dichtheden binnen en buiten het reservaat
vergelijkbaar en waren ze sinds 2000 met minstens een orde van grootte afgenomen. De
auteurs noemen een gebrek aan leefgebied binnen het reservaat en aanhoudende visserijdruk
binnen het reservaat als gevolg van de lage aanwezigheid van handhavingsinstanties, als de
meest waarschijnlijke redenen voor een ondermaatse prestatie van het reservaat voor het
behoud van koninginnenschelpen.

De Turks- en Caicoseilanden leveren waarschijnlijk larven aan de Bahama's en zullen
waarschijnlijk geen larven ontvangen van overbeviste populaties stroomopwaarts, en zijn
grotendeels zelfrekruteerd (Vaz et al. 2022). Lokale reproductie is dus van cruciaal belang voor
het in stand houden van de koninginnenschelp in Turks- en Caicoseilanden. De Turks- en
Caicoseilanden zijn al tientallen jaren een van de grootste producenten van
koninginnenschelpvlees; Recente dichtheidstrends suggereren echter dat de bestaande
regelgeving mogelijk ontoereikend is om levensvatbare populaties in stand te houden.
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Verenigde Staten (Florida)

Binnen de continentale Verenigde Staten komt koninginnenschelp alleen voor in Florida, waar
de historische koninginnenschelpoogst zowel commerciële als recreatieve visserij
ondersteunde. In de jaren zeventig, tachtig en negentig werden regulerende maatregelen
genomen (Florida Administrative Code, 1971, 1985, 1990) om eerst de commerciële en
recreatieve vangst van koninginnenschelp te beperken en vervolgens te verbieden om de
neerwaartse trend van de populaties koninginnenschelp in Florida (Florida Department of State
2021; Glazer en Berg Jr. 1994). De regelgeving van 1990 voorzag ook in een strenger kader
voor het bezit van granaten. Habitatverlies als gevolg van kustontwikkeling droeg bij aan de
achteruitgang van de populaties van de kroonslak in de jaren tachtig, en sinds die tijd hebben
meerdere staats- en federale regelgeving (bijv. Florida Department of Environmental Planning
en het Florida Keys National Marine Sanctuary) een beperkte afvoer, ontwikkeling, en andere
antropogene activiteiten die de waterkwaliteit kunnen beïnvloeden en kusthabitats kunnen
aantasten.

Koninginnenschelpen zijn gegroepeerd in drie "subpopulaties" binnen de Florida Keys op basis
van hun ruimtelijke verspreiding (dwz nearshore, back-reef en diep water) (Glazer en Delgado
2020). Tot op heden is geen van de bovenstaande maatregelen effectief geweest bij het
herstellen van subpopulaties in de habitats in de buurt van de kust, in ondiep water en op de
harde bodem die direct grenzen aan de eilandketen Florida Keys. In feite zijn drie populaties
waarvan bekend is dat ze in de jaren negentig bestonden, lokaal uitgestorven ondanks 35 jaar
visserijsluiting (Glazer en Delgado 2020). De meeste koninginnenschelpen in de
nearshore-gebieden zijn niet in staat tot reproductie, wat gedeeltelijk te wijten kan zijn aan
tekortkomingen in hun gonadale ontwikkeling (Glazer et al. 2008; Spade et al. 2010; Delgado et
al. 2019), en zeer lage dichtheden . Hoewel de reden voor reproductief falen in de
nearshore-gebieden niet duidelijk is geïdentificeerd, kunnen contaminanten ook een rol spelen
bij het reproductief falen. Bovendien lijken lage volwassen dichtheden, hoge watertemperaturen
en natuurlijke geografische belemmeringen voor beweging (bijv. Hawks Channel) de
mogelijkheden voor de vorming van paaiaggregaties die levensvatbare populaties in
nearshore-gebieden zouden kunnen herstellen, te beperken. Daarom is het waarschijnlijk dat
deze populaties zullen blijven afnemen zonder aanvullende interventie, ondanks de
beschermende maatregelen die al 50 jaar van kracht zijn.

De subpopulatie van het achterrif van de Florida Keys bevindt zich in rifvlaktes in ondiep water
in habitats die voornamelijk bestaan   uit koraalpuin, zand en zeegras (Glazer en Kidney 2004),
en is sinds 1993 het onderwerp van visserijonafhankelijke onderzoeken (Delgado en Glazer
2020). Deze onderzoeken bevestigen dat de hoeveelheid volwassen schelphoorns op de
achterste riffen in de Florida Keys sinds 2007 langzaam maar gestaag is toegenomen. en
Delgado 2020). Delgado en Glazer (2020) hebben bevestigd dat de paaidichtheid van
volwassen dieren in het achterrif hoog genoeg is (meer dan 100 volwassen schelp/ha) om
succesvolle voortplanting te ondersteunen, hoewel de auteurs nooit paring hebben
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waargenomen wanneer de aggregatiedichtheid minder was dan 204 volwassen schelp/ha. , en
paaien werd niet waargenomen wanneer de dichtheden minder waren dan 90 volwassen
schelphoorn/ha.

Samengevat is de schelpkoningin in Florida sinds de jaren zeventig sterk achteruitgegaan als
gevolg van de visserijoogst en de achteruitgang van de habitat, ondanks de beschermende
voorschriften die in de jaren zeventig, tachtig en negentig van de vorige eeuw werden
ingevoerd. De best beschikbare gegevens geven aan dat de dichtheid van grote adulten nog
steeds te laag en aangetast is (dwz niet-reproductieve volwassenen in nearshore-gebieden) om
gezonde subpopulaties in de Florida Keys te herstellen: nearshore, back reef en diepwater. De
gemiddelde dichtheid van volwassen koninginnenschelpen in Florida is minder dan 50
schelphoorn/ha, wat te laag is om in de hele regio een succesvolle voortplanting te behouden
en om een   gezonde zelfrekruterende populatie in Florida te hebben. Bewijs van toenemende
overvloed op achterste riffen en het herstel van de reproductiecapaciteit van nearshore
volwassen schelphoorns na translocatie is veelbelovend. Visserijsluitingen en andere
regelgevende maatregelen die tot het begin van de jaren 2000 werden genomen, kunnen
gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor enkele van de positieve trends die in het afgelopen
decennium zijn waargenomen. Recente herstelmaatregelen door middel van translocatie die
door de staat zijn uitgevoerd, suggereren dat populaties van koninginnenschelpen het
vermogen hebben om te herstellen met aanhoudende menselijke tussenkomst. Het is
onwaarschijnlijk dat aanvullende regelgevende maatregelen buiten Florida een positief effect
zullen hebben op de koninginnenschelp die zich in Florida voordoet, omdat
connectiviteitsmodellering (Vaz et al. 2022) en genetische analyse (Truelove et al. 2017)
suggereren dat Florida grotendeels een zelfrekruterende populatie is. De sluitingen van
commerciële en recreatieve visserij in Florida zijn waarschijnlijk voldoende om verdere
overbenutting te voorkomen, maar gezien de lange duur van de sluitingen en het gebrek aan
herstel dat wordt waargenomen, met name in nearshore, zijn waarschijnlijk aanvullende
herstelmaatregelen nodig.

Venezuela

De commerciële schelpvisserij in Venezuela vond bijna uitsluitend plaats in het insulaire gebied,
waarbij de archipels La Orchila, Los Roques, Los Testigos en Las Aves allemaal een
aanzienlijke schelpdichtheid hebben (Schweizer en Posada 2006). Tot het midden van de jaren
80 werden koninginnenschelpen voornamelijk geoogst in de Los Roques-archipel. Studies van
de populatie kroonslak in de buurt van de Los Roques-archipel in de jaren tachtig (Guevara et
al. 1985) toonden aan dat de populatie ernstig overbevist was, en vervolgens werd de
schelpvisserij van de Los Roques-archipel in 1985 gesloten. Ondanks de sluiting gingen de
hoge aanvoer door (bijv, 360 mt in 1988) en in 1991 werd de volledige commerciële
koninginnenschelpvisserij gesloten (CITES 2003). Meest recent rapporteerde de FAO de
volgende jaarlijkse aanlandingsgegevens op 2 mt, in 2016, 2017 en 2018 (zie S2 in Horn et al.
2022). Deze illegale oogst van koninginnenschelp ondanks de sluiting, evenals illegale visserij

53

https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened


Ono
ffic

iël
e v

ert
ali

ng

Onofficiële vertaling geleverd door Google
Voor officiële taal voor regelgeving, zie de Federal Register (87 FR 55200):
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-a
nd-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
____________________________________________________________________________
door andere jurisdicties, wordt verondersteld de oorzaak te zijn van de lage dichtheden en het
gebrek aan herstel van de Venezolaanse koninginnenschelppopulatie (CITES 2003).
Connectiviteitsmodellen laten zien dat Venezuela grotendeels zelfrekruteert (Vaz et al. 2022);
daarom moet koninginnenschelp in de Venezolaanse wateren een relatief hoge volwassen
dichtheid behouden om rekrutering en bevolkingsgroei te ondersteunen. Daarom, zonder
adequate handhaving van de huidige regelgeving die de oogst van de lokale
koninginnenschelppopulatie verbiedt, die al is uitgeput en waarschijnlijk niet succesvol zal
reproduceren, zullen de dichtheden waarschijnlijk in de toekomst blijven afnemen.

Westelijke Caraïben (Mexico, Belize, Honduras)

De rechtsgebieden in de westelijke Caraïben hebben een geschiedenis van industriële
exploitatie van koninginnenschelp. In Mexico en Belize groeide de visserij op kroonslak in de
jaren 70 snel, gevolgd door een daaropvolgende afname van de populatie en de dichtheden van
de kroonslak (CFMC en CFRAMP 1999). In Mexico reageerde de regering op deze dalingen
door in de jaren negentig tijdelijke en permanente visserijsluitingen door te voeren in
verschillende gebieden (CITES 2012). Ondanks deze sluitingen en de recentere implementatie
van groottebeperkingen, gesloten seizoenen en quota's, is de Mexicaanse
schelphoornpopulatie grotendeels mislukt (CITES 2012). Dichtheidsonderzoeken uitgevoerd in
2009 laten een populatie zien die waarschijnlijk niet reproductief levensvatbaar is (De
Jesús-Navarrete en Valencia-Hernández 2013). Terwijl Mexico in 2018 meldde dat er in de
afgelopen 7 jaar geen legale export van wilde koninginnenschelp uit Mexico heeft
plaatsgevonden (CITES 2018), blijkt uit de FAO-gegevens dat de export van
koninginnenschelpen uit Mexico toenam van 204 mt in 2003 tot 623 mt in 2018 (zie S2 in Horn
et al. 2022). Aangezien de oogst en export van de reeds uitgeputte populatie kroonslak in
Mexico nog steeds plaatsvindt, zijn de bestaande regelgevende maatregelen ontoereikend om
de soort te beschermen tegen overbenutting en verdere achteruitgang. Bovendien wordt
aangenomen dat illegale visserij op koninginnenschelp bij zowel de Chinchorro als de Cozumel
Bank en bij het Alacranes Reef een belangrijke factor is die het herstel in de weg staat (CITES
2012).

In Belize leidde de zware exploitatie van koninginnenschelp bijna tot een ineenstorting van het
bestand in 1996 (CITES 2003). Als reactie daarop verbood de regering de verkoop van in
blokjes gesneden schelp (Regering van Belize 2013), stelde ze een minimale schaallengte (178
mm) en een schoon vleesgewicht (85 g) in om de oogst van onrijpe schelp te voorkomen,
verbood het oogsten met duikuitrusting, en een TAC-limiet vastgesteld op basis van
tweejaarlijkse enquêtes (Gongora et al. 2020). Hoewel de tweejaarlijkse onderzoeken om de
TAC te bepalen een relatieve stabiliteit laten zien in de grootteklassen van de
koninginnenschelp over meerdere jaren, zijn er aanwijzingen voor mogelijk overgebruik. Foley
en Takahashi (2017) ontdekten bijvoorbeeld dat slechts 50 procent van de vrouwelijke
schelphoorns rijp was met 199 g (schoon marktvlees), wat aanzienlijk hoger is dan het huidige
minimumgewicht van 85 g, wat aangeeft dat deze vereiste te laag is om te beschermen.
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onvolwassen schelp. Bovendien, Tewfik et al. (2019) documenteerde een significante afname
van 15 jaar in de gemiddelde schelplengte van volwassen en sub-volwassen koninginnenschelp
op Glover's Atoll, waarschijnlijk als gevolg van de selectieve oogst van schelp met een bepaalde
schelplengte. Deze afname in de grootteverdeling kan van invloed zijn op de productiviteit,
omdat kleinere volwassenen doorgaans lagere paringsfrequenties en kleinere geslachtsklieren
hebben (Tewfik et al. 2019), wat leidt tot een afname van de algehele reproductieve output.

Tewfik et al. (2019) hebben bewijs gevonden dat de minimale schaallengte van Belize (178 mm)
en de regelgeving voor schoon vlees op de markt (85 g) ontoereikend zijn om jonge exemplaren
te beschermen tegen de oogst. Tewfik et al. (2019) vonden ook een aanzienlijke hoeveelheid
onrijpe schelphoorns met een schelplengte van meer dan 178 mm en suggereren dat de lipdikte
moet worden gebruikt als maatstaf voor volwassenheid, in plaats van de schelplengte.
Gebaseerd op onderzoeken van koninginnenschelp op Glover's Atoll, Tewfik et al. (2019)
berekenden een drempel voor de grootte bij 50 procent rijpheid als een 10 mm dikke schaallip
en een bijbehorend marktschoon vlees van 192 g. In Belize hoeven koninginnenschelpen echter
niet intact met de schaal te worden aangevoerd. Omdat het meeste schelpvlees in zee wordt
verwijderd en de schelp wordt weggegooid, is het moeilijk om de minimale schaalgrootte te
handhaven en zijn de vereisten voor het gewicht van het vlees minder waard om ondermaatse
schelp te beschermen tegen de oogst. Op basis van het voorgaande is de bestaande
regelgeving waarschijnlijk ontoereikend om onrijpe koninginnenschelp te beschermen tegen de
oogst en kan dit in de toekomst leiden tot een afname van de rekrutering en groei. Het vissen
op onrijpe koninginnenschelp is zelfs rechtstreeks bevestigd door vissers en visserijmanagers,
die opmerken dat het opleggen van een vereiste voor de lipdikte een aanzienlijke invloed zou
hebben op hun aanvoer, aangezien "de meerderheid van de schelp die wordt bevist jonge
exemplaren zijn" (Arzu 2019; FAO Western Centrale Atlantische Visserijcommissie 2020).
Daarnaast presenteerde een studie uitgevoerd door Huitric (2005) een historisch overzicht van
de schelpvisserij en de opeenvolgende exploitatie. Het algemene doel van deze studie was om
te analyseren hoe de schelpvisserij in Belize zich heeft ontwikkeld en gereageerd op
veranderingen in de overvloed aan hulpbronnen. Huitric (2005) suggereert dat het gebruik van
nieuwe technologie in tijd en ruimte (door de oppervlakte van de visgronden te vergroten),
samen met de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de brandstofkosten, de opbrengsten
hebben opgehouden ten koste van uitgeputte bestanden, waardoor leren over hulpbronnen en
ecosysteemdynamiek, en het wegnemen van prikkels om het visserijgedrag en de regelgeving
te veranderen.

Belize heeft een netwerk van mariene reservaten opgezet langs het Belize Barrier Reef en twee
offshore-atollen die zijn onderverdeeld in zones met verschillende beschermingsniveaus; de
handhaving van beschermde gebieden is echter beperkt. Er zijn bijvoorbeeld langdurige
achteruitgangen van de reproductieve actieve volwassen schelp gemeld in het Port Honduras
Marine Reserve (PHMR) in het zuiden van Belize, een no-take-zone voor koninginnenschelp. In
feite is de dichtheid van schelphoorn sinds 2009 voortdurend gedaald, tot onder 88
schelphoorn/ha in 2013 en verder gedaald tot minder dan 56 schelphoorn/ha in 2014 (Foley
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2016, ongepubliceerd geciteerd in Foley en Takahashi 2017). Er zijn ook meldingen geweest
van illegale visserij in de buurt van de grens van Belize met Guatemala, evenals meldingen van
vissers uit Honduras die illegaal visproducten uit Belize verkopen (Arzu 2019). In 2017 meldde
de visserijafdeling van Belize dat ongeveer 4,1 miljoen ton koninginnenschelpvlees in beslag
was genomen dat buiten het seizoen was geoogst (San Pedro Sun 2018). De bestaande
regelgeving lijkt afdoende om op korte termijn een schelpvisserij in stand te houden, omdat er
tenminste enkele grote volwassen schelphoorns zijn die worden beschermd tegen visserij die
zich bevinden onder de diepten die gewoonlijk worden bereikt door vrijduiken (Tewfik et al.
2019; Singh‐Renton et al. 2006)Maar de bestaande regelgeving zal waarschijnlijk ontoereikend
zijn om overbenutting van de soort in de toekomst te voorkomen, in het licht van het bewijs van
een aanzienlijke oogst van onvolgroeide koninginnenschelp, de afnemende omvang van
volwassen koninginnenschelp in de populatie, aanhoudende berichten over IOO-visserij en
gebrek aan van handhaving. Verder, Tewfik et al. (2019) ontdekten dat de diepwaterlocaties
(dwz voorriflocaties bij Glovers Atoll), die vanwege hun ligging over het algemeen tegen visserij
worden beschermd, de laagste algemene dichtheid hadden (14-4 conch/ha) en werden
gedomineerd door aanzienlijk oudere personen (lipdikte >20 mm) die een lagere vruchtbaarheid
hebben.

Honduras is een van de grootste producenten van koninginnenschelpvlees, met enige
monitoring van de populatie en bewijs van algemene naleving van bestaande regelgeving; er is
echter ook substantieel bewijs van IOO-visserij. In 1996 resulteerden visuele onderzoeken in
een totale dichtheid van jonge en volwassen exemplaren van 14,6 schelphoorn/ha (Tewfik et al.
1998b). Deze lage dichtheden werden toegeschreven aan intensieve exploitatie in de afgelopen
decennia (CITES 2012). Het meest recente beschikbare onderzoek dat in 2011 werd
uitgevoerd, rapporteerde echter een algemene dichtheid van schelphoorns die in staat zou
moeten zijn om een   succesvolle reproductieve activiteit in stand te houden bij twee van de drie
grote banken: 134 schelphoorns/ha bij Roselind; 196 schelp/ha bij Oneida; en 93 conch/ha bij
Gorda Banks (Regalado 2012). Bij deze enquête werden echter geen gegevens over de
leeftijdsstructuur verstrekt, en daarom kon de SRT niet bepalen welk deel van de ondervraagde
populatie volwassen koninginnenschelp is. De dichtheden namen echter toe met de diepte, wat
hoogstwaarschijnlijk het gevolg is van visserij-inspanningen die zijn gericht op ondiepe
gebieden (Regalado 2012). In het begin van de jaren 2000 waren er ook aanwijzingen dat een
aanzienlijk deel van het vlees van de koninginnenschelp dat in Honduras werd aangevoerd en
geëxporteerd, illegaal werd gevist vanuit naburige jurisdicties. Er werd met name bezorgdheid
geuit over een periode waarin de Jamaicaanse visserij bij Pedro Bank werd gesloten
(2000-2002), wat leidde tot een toename van de illegale visserij door buitenlandse vaartuigen
(inclusief Hondurese vaartuigen) en samenviel met een toename van de export van
koninginnenschelpvlees uit Honduras (CITES 2003; CITES 2012). Van 1999 tot 2001
verdubbelde Honduras bijna de productie van koninginnenschelpen, wat de bezorgdheid over
IOO-visserij deed toenemen (FAO 2016). Honduras was, naast andere jurisdicties, ook
betrokken bij onwettige export van koninginnenschelpen die in 2008 in beslag werden genomen
tijdens het onderzoek naar Operatie Shell Game (US House, Committee on Natural Resources,
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2008). Illegale visserij is in verband gebracht met illegale drugshandel, waardoor de complexiteit
van het probleem voor visserijbeheerders en de handhavingsuitdagingen toeneemt (FAO 2016;
canadianbusiness.com, Illegale handel: raiders of the lost conch, 28 april 2008).

Vanwege de grote hoeveelheid export, gebrek aan aanlandingsgegevens, bewijs van illegale
activiteiten en lage bevolkingsdichtheid, werd Honduras in 2003 onder een
CITES-handelsschorsing geplaatst en de Hondurese regering kondigde een moratorium af op
de schelpvisserij van 2003 tot 2006. Van 2006 tot 2012 werden jaarlijks exportquota vastgesteld
voor het vlees van de koninginnenschelp dat werd afgenomen tijdens wetenschappelijk
onderzoek (CITES 2012; Regalado 2012). Echter, op basis van onderzoeken in 2009-2011 bij
de drie belangrijkste visbanken voor koninginnenschelpen (Regalado 2012),
vertegenwoordigden de gemiddelde aanlandingen van koninginnenschelpen van 2010 tot 2018
ongeveer 12,3 procent van het overblijvende bestand, of meer dan 50 procent boven de
aanbeveling om te vissen op 8 procent van het bestaande bestand, wat aangeeft dat de quota
te hoog worden vastgesteld om de visserij op deze populaties kroonslak te ondersteunen (Horn
et al. 2022). In 2012 verloor Honduras een aanzienlijk deel van zijn schelpvisgronden aan
Nicaragua in een oplossing van geschillen over zee (Grossman 2013). Na die vaststelling
beëindigde Honduras zijn onderzoeksprogramma naar de koninginnenschelp en stopte tijdelijk
met het genereren van wetenschappelijke rapporten om de jaarlijkse quotatoewijzing te
informeren.

In 2017 heeft Honduras een formeel visserijbeheerplan ontwikkeld en aangenomen, gericht op
het vaststellen van wettelijke en technische voorschriften die bijdragen aan het duurzame
gebruik van zijn populaties kroonslak. De in het plan geïmplementeerde voorschriften stelden
een quotum vast van 310 mt 100 procent schoon schelpvlees dat moest worden verdeeld over
11 industriële vissersvaartuigen. In 2018 en 2019 steeg het totale quotum tot 416 mt en werd
het verdeeld over 13 schepen. Elk vaartuig moet tijdens operaties een satellietvolg- en
volgsysteem aan boord hebben en één inspecteur aan boord hebben. Er werden ook
minimumgroottes vastgesteld op 210 mm schaallengte, 18 mm schaallipdikte en een minimum
vleesgewicht van 125 g. Zoals eerder opgemerkt, zijn de minimale schaallengte en het
vleesgewicht onbetrouwbaar, aangezien grote juvenielen grotere schalen en meer vlees kunnen
hebben dan volwassen volwassenen. De minimale dikte van de schelplip van 18 mm verbiedt
waarschijnlijk de oogst van onrijpe koninginnenschelp. Schelpen worden echter vaak op zee
weggegooid, aangezien de bestaande regelgeving niet vereist dat de kroonslak wordt
aangeland met de schelp intact, wat het moeilijk maakt om naleving en handhaving van de
meeste op grootte gebaseerde voorschriften te garanderen. Uit de meest recente gegevens
(voor 2018-2019) blijkt dat er ongeveer 416 mt schoon schelpvlees is aangeland (Ortiz-Lobo
2019). In november 2018 (Ortiz-Lobo 2019) heeft de Hondurese marine echter 0,6 miljoen ton
schelpvlees in beslag genomen van een niet-geautoriseerd vaartuig, wat aangeeft dat
IOO-visserij nog steeds een probleem is. Bovendien kwamen vissers, die ermee instemden om
bevolkingsdichtheids- en dichtheidsonderzoeken uit te voeren als onderdeel van een
voorwaarde om op koninginnenschelp te vissen onder CITES, terug op hun besluit (Ortiz-Lobo
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2019), en er zijn geen overvloedsonderzoeken uitgevoerd op basis waarvan oogstquota worden
vastgesteld sinds 2011. Het bewijs van IOO-visserij en het niet uitvoeren van de vereiste
bestandenonderzoeken, terwijl de exportquota worden verhoogd, suggereert dat de bestaande
regelgevende maatregelen, waaronder het huidige toegestane quotum, waarschijnlijk
ontoereikend zijn om een   verdere achteruitgang van de Hondurese populatie van kroonslak in
de toekomst.

Bovenwindse Eilanden (Barbados, Dominica, Grenada, St. Lucia, St.
Vincent en de Grenadines, Trinidad en Tobago)

Op de Bovenwindse Eilanden lijkt de populatie van koninginnenschelpen dezelfde trend te
volgen als de Benedenwindse Eilanden, waarschijnlijk als gevolg van Allee-effecten en gebrek
aan zelfwerving. Connectiviteitsmodellen (Vaz et al. 2022) tonen aan dat koninginnenschelp op
de zuidelijke Bovenwindse Eilanden (dwz Barbados, Grenada, en Trinidad en Tobago) meestal
zelfrekruteerd zijn, waarbij de larven uitkomen en lokaal worden vastgehouden; het is echter
waarschijnlijk dat er weinig tot geen rekrutering plaatsvindt vanwege de relatief lage dichtheid
van de volwassen kroonslak die wordt waargenomen op de Bovenwindse Eilanden. Deze lage
dichtheden van schelphoorns lijken het gevolg te zijn van overexploitatie door aanhoudende en
niet-gereguleerde of onvoldoende gereguleerde visserij op koninginnenschelpen in de
afgelopen decennia.

In Barbados en Trinidad en Tobago is er geen beheer van de visserij op koningsschelpen of
voorschriften die specifiek betrekking hebben op de oogst of verkoop van koninginnenschelpen.
Hoewel er voor Trinidad en Tobago geen onderzoek of beoordeling van de koninginnenschelp
is, werd al in de jaren zeventig en tachtig een afname van de hoeveelheid geconstateerd
(Georges et al. 2010; van Bochove et al. 2009; Luckhust en Marshalleck 2004; Lovelace 2002;
Brownell en Stevely 1981; Percharde 1968). In een technisch rapport uit 2010 meldde 71
procent van de geïnterviewde vissers een afname van de hoeveelheid kroonslak (Georges et al.
2010). Koninginnenschelp wordt sinds de jaren negentig overbevist en als uitgeput beschouwd
in Trinidad en Tobago (CITES 2012). In Barbados bestaat de vangst van koninginnenschelp
voornamelijk uit onvolwassen individuen, met een schatting van wel 96 procent (Oxenford en
Willoughby 2013), wat wijst op een zeer onhoudbare visserij op koningsslak. Hoewel er
beperkte informatie beschikbaar is over koninginnenschelp in Dominica, resulteerde de
Significant Trade Review in 1995 in een CITES-opschorting van de export uit Dominica (Theile
2001).

Grenada staat sinds mei 2006 onder een CITES-handelsschorsing vanwege het niet
implementeren van artikel IV van het verdrag, dat vereist dat de wetenschappelijke autoriteit
van de staat heeft geadviseerd dat export niet schadelijk zal zijn voor het voortbestaan   van de
soort (een bepaling die bekend staat als een 'niet-nadelige bevinding'). Tijdens deze
handelsonderbreking is Grenada doorgegaan met de export van schelphoorn naar Trinidad en
Tobago en Martinique (export van 249 mt van 2007-2018; zie S2 in Horn et al. 2022). Grenada
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heeft echter onlangs aangegeven dat het zou werken aan een regionaal actieplan voor
koninginnenschelp in een poging de CITES-handelsschorsing te verhelpen (Blue BioTrade
Opportunities in the Caribbean, 22-23 maart 2021).

St. Vincent en de Grenadines hebben regels opgesteld om duurzame schelpvisserij te
garanderen (FAO 2016). De regelgeving is echter niet bijgewerkt sinds ze in 1987 zijn
vastgesteld (Isaacs 2014), en de dichtheid van de kroonslak is sinds het einde van de jaren
zeventig blijven dalen, met schattingen van 73 tot 78 procent dalingen, afhankelijk van het
dieptegebied, van 2013 tot 2016 ( Rodriguez en Fanning 2018). Over het algemeen liggen de
schattingen van de dichtheid van volwassen schelpdieren (10,4 schelp/ha) ruim onder de
minimale dichtheid van volwassen schelpdieren die vereist is om reproductieve activiteit te
ondersteunen. Duikers zijn begonnen met het gebruik van duikuitrusting om diepe wateren te
bereiken, aangezien de populaties zijn uitgeput (CITES 2012). De huidige regelgeving verbiedt
de oogst van koninginnenschelp met een schaallengte van minder dan 18 cm, of zonder
uitlopende lip, of dieren waarvan het totale vlees minder dan 225 g weegt. Er zijn geen
seizoenssluitingen vastgesteld en duikers vissen het hele jaar door op conch (Rodriguez en
Fanning 2018; CITES 2012). Er werd een exportquotum vastgesteld op basis van een van de
hoogste exportjaren in 2002; er blijkt echter geen wetenschappelijke basis te zijn voor de
vaststelling van het exportquotum (CITES 2012). In feite werd beweerd dat het hoge
exportniveau in 2002 en 2004 "beïnvloed werd door marktkrachten in plaats van overvloed"
(Management Authority of St. Vincent en de Grenadines in litt. naar CITES-secretariaat, 2004,
zoals geciteerd in CITES 2012). De best beschikbare informatie geeft aan dat de bestaande
regelgevende maatregelen ontoereikend zijn om paaiende volwassen dieren te beschermen,
aangezien er geen seizoenssluiting is en diepwaterlocaties worden bevist met duikuitrusting. De
bestaande regelgeving bevat geen vereiste voor minimale lipdikte, een betrouwbaardere
indicator van rijpheid, om het oogsten van onrijpe schelphoorns te voorkomen en het paaien te
beschermen. Bovendien, omdat het bestaande quotasysteem niet lijkt te zijn gebaseerd op
populatiebeoordelingen of onderzoeken, ontbreekt een effectieve monitoring van de visserij, wat
waarschijnlijk heeft bijgedragen aan de voortdurende uitputting van de populatie kroonslak.

In St. Lucia heeft het Ministerie van Visserij in 1996 voorschriften ingevoerd die de oogst
verbieden van koninginnenschelp met een schaallengte van minder dan 18 cm, of zonder
uitlopende lip, of dieren waarvan het totale vlees minder dan 280 g weegt zonder
spijsverteringsklier (Hubert -Medar en Peter 2012). Conch wordt in St. Lucia voornamelijk
geoogst met duikuitrusting. Er zijn geen voorschriften voor de dikte van de lip om het oogsten
van jonge exemplaren te verbieden, en zoals eerder beschreven, zijn de lengte van de schelp
en de uitlopende lip geen betrouwbare indicatoren voor de rijpheid van de schelp. Bovendien,
hoewel het Ministerie van Visserij eist dat de schelphoorn in zijn geheel in de schaal wordt
aangevoerd, lijkt het erop dat het grootste deel van het schelpdiervlees in zee wordt gewonnen
en de schaal wordt weggegooid (Williams-Peter 2021), waardoor de schaallengte, de uitlopende
lip en het vlees gewichtsvereisten ondoeltreffende mechanismen voor de bescherming van de
visserij. Op koningsschelp wordt ook het hele jaar door gevist; dus is het waarschijnlijk dat
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vissen op paaiende volwassenen tijdens hun reproductieve seizoen plaatsvindt (Williams-Peter
2021). Informatie over bestanden is nog steeds schaars, vooral informatie over dichtheid,
overvloed en verspreiding (Williams-Peter 2021). Uit gegevens over CPUE en landingen
(1996-2007) blijkt echter dat de bestanden gestaag zijn afgenomen (Williams-Peter, 2021;
Hubert-Medar en Peter 2012), wat wijst op ontoereikende wettelijke controles.

De best beschikbare informatie suggereert dat de meeste rechtsgebieden binnen de
Bovenwindse Eilanden ontoereikende maatstaven gebruiken (dwz lengte van de schelp,
uitlopende lip en vleesgewicht) om de rijpheid aan te geven, zodat onrijpe schelphoorn kan
worden geoogst. Bovendien is er een algemeen gebrek aan toezicht op deze visserijen om de
basis te vormen voor hun vangstquota, slechte handhaving en bewijs van IOO-visserij. Het
connectiviteitsmodel (Vaz et al. 2022) wijst op een sterke afhankelijkheid van zelfrekrutering
voor deze rechtsgebieden (hoewel er enige uitwisseling is binnen eilanden), waarbij veel van
deze rechtsgebieden fungeren als bronnen in plaats van als putten voor de larven van de
kroonslak. Het is dus waarschijnlijk dat de koninginnenschelp op de Bovenwindse Eilanden zal
blijven afnemen als gevolg van overmatig gebruik en de ontoereikendheid van de bestaande
regelgevende maatregelen om deze dreiging aan te pakken.

Samenvatting van de bevindingen

Gezien de aanhoudende vraag naar koninginnenschelp, het gebrek aan naleving en
handhaving van bestaande regelgevende maatregelen, op grootte gebaseerde regelgeving die
jonge exemplaren niet effectief tegen de oogst beschermt, en de aanhoudende illegale visserij
en internationale handel in de soort, in combinatie met de waargenomen lage dichtheden en
dalende trends in de meeste populaties van de koningsschelp, de beste beschikbare
wetenschappelijke en commerciële informatie geeft aan dat de bestaande regelgevende
mechanismen over het algemeen ontoereikend zijn om de dreiging van oogst en overmatig
gebruik van koninginnenslak in zijn hele verspreidingsgebied te beheersen. Onze beoordeling
van het minimum vleesgewicht, de schelplengte en de uitlopende lip-regelgeving geeft aan dat
onrijpe koninginnenschelp legaal wordt geoogst in 20 rechtsgebieden, wat gedeeltelijk
verantwoordelijk is voor waargenomen lage dichtheden en afnemende populaties. De dikte van
de schelplip wordt beschouwd als het meest effectieve criterium om de legale oogst van onrijpe
koninginnenschelp te voorkomen (Appeldoorn 1994; Clerveaux et al. 2005; Cala et al. 2013;
Stoner et al. 2012; Foley en Takahashi 2017), terwijl uitlopende schelplip en minimale
schaallengtevereisten garanderen geen seksuele volwassenheid. Verder is er algemene
overeenstemming onder visserijbeheerders dat er geen individuen mogen worden geoogst
voordat ze de kans hebben gehad om zich gedurende ten minste één seizoen voort te planten
(Stoner et al. 2012). De bedoeling van de minimummaatregelgeving is dus om individuen te
beschermen totdat ze de kans hebben gehad om zich ten minste één keer voort te planten,
ervan uitgaande dat dit een duurzame aanvoer van nieuwe rekruten in de populatie zal
opleveren. Niettemin hebben slechts zes jurisdicties (dwz Colombia, Puerto Rico, Nicaragua,
Amerikaanse Maagdeneilanden, Cuba en Honduras) voorschriften voor de minimale dikte van

60

https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783612002238#bib0030
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783612002238#bib0075


Ono
ffic

iël
e v

ert
ali

ng

Onofficiële vertaling geleverd door Google
Voor officiële taal voor regelgeving, zie de Federal Register (87 FR 55200):
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-a
nd-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
____________________________________________________________________________
de schaallip, maar alleen Honduras heeft een minimale dikte van de schaallip van ten minste 18
mm, wat waarschijnlijk de meest effectieve criteria voor het verbieden van de oogst van onrijpe
schelphoorn; de andere vijf jurisdicties vereisen een minimale lipdikte die geen rijpheid kan
garanderen (dwz5 mm, Colombia; 9,5 mm, Puerto Rico; 9,5 mm, Nicaragua en 10 mm, Cuba).
Terwijl historische studies melden dat sommige koninginnenschelpen rijpen met relatief dunne
lippen (minder dan 7 mm) (Egan 1985, Appeldoorn 1988), geven recentere studies aan dat
rijping later plaatsvindt, bij grotere maten, en verschilt per geslacht (Doerr en Hill 2018) .
Verschillende recentere onderzoeken geven aan dat de dikte van de schaallipdikte bij
volwassenheid voor koninginnenschelp varieert van 17,5 tot 26,2 mm voor vrouwtjes en 13 tot
24 mm voor mannetjes (Avila-Poveda en Barqueiro-Cardenas 2006; Aldana-Aranda en Frenkiel
2007; Bissada 2011 Stoner et al. 2012). Deze studies hebben gepleit voor verhogingen van de
minimale dikte van de schaallip voor legale oogst. Avila-Poveda & Baqueiro-Cárdenas (2006)
suggereren een minimum tot 13,5 mm door en Stoner et al. (2012) suggereert 15 mm. Hoewel
we erkennen dat de relaties tussen de dikte, de leeftijd en de rijpheid van de schelplip
geografisch variëren, toont de best beschikbare informatie aan dat de waarde die in de meeste
rechtsgebieden voor de minimale dikte van de schelplip is vastgesteld, ontoereikend is om te
voorkomen dat onrijpe schelphoorn wordt geoogst. Bovendien hebben de meeste visserijtakken
op koningsschelp (behalve St. Lucia en de Amerikaanse Maagdeneilanden) geen vereisten om
de kroonslak in de schelp te landen. Koninginnenschelpvlees wordt meestal verwijderd en de
schaal wordt op zee weggegooid, wat de handhaving en naleving van voorschriften voor een
minimale schaallengte, schaallipdikte en uitlopende schaallip ondermijnt. Bovendien vereisen
de meeste rechtsgebieden een minimum vleesgewicht (125 g tot 280 g); het vleesgewicht is
echter meer van toepassing op vangstgegevens en vormt over het algemeen geen betrouwbare
indicator voor de rijpheid van de koninginnenschelp (FAO 2017). Bovendien hebben 15
jurisdicties geen regelgeving die een seizoenssluiting omvat, wat essentieel is om de oogst van
paaiende volwassen dieren te voorkomen. Evenzo hebben 21 jurisdicties geen voorschriften die
het gebruik van SCUBA-uitrusting verbieden, wat zou kunnen helpen bij het beschermen van
vermeende diepwaterpopulaties. Slechts een fractie van de jurisdicties (dwz Belize, de
Bahama's, Jamaica, Nicaragua en Colombia) die schelpvisserij hebben, voert periodieke
onderzoeken uit om relevante informatie te verzamelen over de status van hun
koninginnenschelppopulaties om hun nationale management te informeren (bijv. TAC).
Beschikbare aanlandingsgegevens geven aan dat een aanzienlijke commerciële oogst heeft
geleid tot een afname van veel populaties kroonslakpopulaties tot het punt waarop
reproductieve activiteit en rekrutering aanzienlijk zijn beïnvloed, met name in het oostelijke,
zuidelijke en noordelijke Caribische gebied. Bovendien hebben verschillende jurisdicties (bijv .
Curaçao en Trinidad en Tobago) geen regelgeving ondanks het feit dat er op kroonslak wordt
gevist (zie S1 in Horn et al. 2022). Ten slotte hebben Aruba (gesloten 1987), Bermuda (gesloten
1978), Costa Rica (gesloten 1989), Florida (gesloten 1975), Panama (gesloten 2004) en
Venezuela (gesloten 2000) hun respectievelijke visserij op kroonslak volledig stopgezet. We
concluderen dat visserijsluitingen waarschijnlijk afdoende zijn, als ze worden afgedwongen, om
verdere overbenutting te voorkomen. Op basis van de lange levensduur van de sluitingen en
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het gebrek aan herstel dat in elke populatie wordt waargenomen, is het echter waarschijnlijk dat
aanvullende maatregelen nodig zullen zijn om die populaties van de kroonslak te herstellen.

Kortom, in sommige rechtsgebieden zijn er geen regelgevende controles. In andere jurisdicties
hebben de voorschriften voor visserijbeheer die gericht zijn op het beheersen van de
commerciële oogst hun doel niet bereikt, grotendeels als gevolg van een gebrek aan
bevolkingsonderzoeken, beoordelingen en monitoring, en een afhankelijkheid van op minimale
grootte gebaseerde voorschriften die waarschijnlijk niet voorkomen dat de oogst van onrijpe
schelp of bescherm paaibestanden. Bovendien heeft slechte handhaving en naleving van
bestaande regelgeving in combinatie met aanzienlijke IOO-visserij de effectiviteit van bestaande
regelgeving sterk verminderd. Op basis van het bovenstaande concluderen we dat de best
beschikbare informatie aantoont dat de bestaande regulerende mechanismen in het hele
verspreidingsgebied van de soort ontoereikend zijn om hun doel te bereiken om de
koninginnenslak te beschermen tegen niet-duurzame oogst en aanhoudende afname van
populaties.

Andere natuurlijke en
  Directe effecten van klimaatverandering op de

kroonslak De voortplanting van de kroonslak is afhankelijk van de watertemperatuur (Aladana
Aranda et al. 2014; Randall 1964), en daarom kan wijziging van de watertemperatuurregimes
de kans op een succesvolle reproductie. Een stijging van de gemiddelde temperatuur van het
zeeoppervlak kan directe effecten hebben op de timing en lengte van het voortplantingsseizoen
voor koninginnenschelp en uiteindelijk de reproductieve output tijdens de piekperiodes voor het
paaien verminderen (Appeldoorn et al. 2011; Randall 1964). De voortplanting van de kroonslak
begint rond 26-27oC. Aldana-Aranda en Manzano (2017) merkten op dat bijna alle reproductie
stopte bij temperaturen van 31°C. De vroege levensfasen van koninginnenschelp zijn bijzonder
gevoelig voor de temperatuur van de oceaan (Brierley en Kingsford 2009; Byrne et al. 2011;
Harley et al. 2006), en stijgende watertemperaturen kunnen een directe invloed hebben op de
ontwikkeling van larven en eieren (Aldana-Aranda en Manzano 2017; Chávez Villegas et al.
2017; Boettcher et al. 2003). Aldana-Aranda en Manzano (2017) testten de invloed van
klimaatverandering op koninginnenschelp, larvale ontwikkeling, groei, overlevingskans en
verkalking door eimassa's en larven bloot te stellen aan verhoogde temperaturen (28, 28,5, 29,
29,5 en 30oC, gedurende 30 dagen. Eimassa's van koninginnenschelpen die werden
blootgesteld aan watertemperaturen van meer dan 30 ° C resulteerden in de hoogste larvale
groeisnelheid, maar ook hogere larvale sterfte (76 procent; Aldana-Aranda en Manzano 2017).
Deze studie vond geen verband tussen verhoogd water temperaturen en het verkalkingsproces
in larven van de kroonslak.Bovendien kan hittestress leiden tot een voortijdige metamorfose van
de kroonslak, wat leidt tot afwijkingen in de ontwikkeling en een lagere overleving (Boettcher et

62

https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened


Ono
ffic

iël
e v

ert
ali

ng

Onofficiële vertaling geleverd door Google
Voor officiële taal voor regelgeving, zie de Federal Register (87 FR 55200):
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-a
nd-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
____________________________________________________________________________
al. 2003).Hogere temperaturen versnellen ook de groeisnelheid en verkorten de tijdsduur van
de kroonslak besteden in kwetsbare vroege stadia.Een snellere groei van juveniele
koninginnenschelp biedt bijvoorbeeld eerdere bescherming tegen roofdieren en verkort de tijd
om geslachtsrijp te worden.Terwijl de groei kan worden geoptimaliseerd bij hogere temperaturen
tot op een bepaald punt, het bewijs tot nu toe suggereert dat opwarmende
oceaanomstandigheden ook zullen leiden tot hogere sterftecijfers van koninginnenschelpen
voor vroege levensfasen en mogelijke verstoring van het biomineralisatieproces van de schelp
(Aldana-Aranda en Manzano 2017; Chavez Villegas et al. 2017). Bovendien hebben andere
studies aangetoond dat koninginnenschelpveligers zich normaal ontwikkelden bij 28°C, de groei
verminderen bij 24°C en 100 procent sterfte hebben bij 32°C (Glazer pers. comm, zoals
geciteerd in Davis 2000; Aldana Aranda et al. 1989; Aldana Aranda en Torrentera 1987.). Davis
(2000) ontdekte echter dat een temperatuur van 32 °C voorwaarden bood voor snelle groei en
een hoge overleving van veligers, maar merkte ook op dat deze temperatuur waarschijnlijk in de
buurt van de bovenste fysiologische tolerantie voor deze veligers ligt. Deze bevindingen
suggereren dat toekomstige watertemperaturen in de Caribische Zee waarschijnlijk van invloed
zullen zijn op de overlevingskansen van koninginnenschelp tijdens de vroege levensfasen.

Klimaatverandering zal ook nadelige gevolgen hebben voor het Caribisch gebied door de
verzuring van de oceaan, die het verkalkingsproces beïnvloedt van organismen met
kalkhoudende structuren, zoals de schelpen van koninginnenschelp. Verzuring van de oceaan
belemmert de vorming van kalkhoudende schelpen en daarmee de ontwikkeling van schelpen
(Aldana-Aranda en Manzano 2017; Parker et al. 2013). Veel weekdieren, zoals
koninginnenschelp, zetten schelpen af   die gemaakt zijn van calciumcarbonaat (CaCO3; in de
vorm van aragoniet en calciet met een hoog magnesiumgehalte) en deze schelpen spelen een
cruciale rol bij de bescherming tegen roofdieren, parasieten en ongunstige
omgevingsomstandigheden. Het is bekend dat een lage pH een sterk negatief effect heeft op de
ontwikkeling van larven in weekdieren, zoals de kroonslak, en de zeer dunne schelpen van de
kroonslakveligers kunnen bijzonder kwetsbaar zijn (Chavez-Villegas et al. 2017).

De opname van CO2 in de oceaan aan de oppervlakte heeft geleid tot een wereldwijde daling
van de gemiddelde pH-waarden van meer dan 0,1 eenheden in vergelijking met pre-industriële
niveaus (Raven et al. 2005, Parker et al. 2013). Een verdere daling van 0,3 tot 0,4 eenheden
wordt verwacht in deze eeuw, aangezien de partiële druk van CO2 (pCO2) 800 ppm bereikt
(Raven et al. 2005; Feely et al. 2004). Tegelijkertijd zal er een verlaging zijn van de concentratie
van carbonaationen (CO3

-2), waardoor de CaCO3 verzadigingstoestand in zeewater zal dalen,
waardoor het minder beschikbaar wordt voor organismen die CaCO3 voor de ontwikkeling van
schelpen (Cooley et al; zoals geciteerd in Parker et al. 2013). De effecten van oceaanverzuring
op larvale koninginnenschelp kunnen grote gevolgen hebben voor de rekrutering naar de
volwassen leeftijdsklasse, inclusief reproductieve populaties, gedurende de hele verspreiding
van de soort (Stoner et al. 2021). Of de effecten van oceaanverzuring aanhouden over
meerdere generaties en op voldoende ruimtelijke schaal om de levensvatbaarheid op lange
termijn van koninginnenschelppopulaties te beïnvloeden, blijft onzeker (Aldana-Aranda en
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Manzano 2017; Gazeau et al. 2013). Hoewel veranderingen in de pH van de oceaan
waarschijnlijk de biomineralisatieprocessen van de schaal zullen verstoren en metabolische
processen en energetische verdeling zullen uitdagen, kunnen zure oceaanomstandigheden
fragmentarisch zijn in ruimte en tijd en zich langzaam ontwikkelen (Aldana-Aranda en Manzano
2017). Onderzoek uitgevoerd door Aldana-Aranda en Manzano (2017) toonde aan dat
verzuringsomstandigheden een 50 procent afname van aragoniet veroorzaakten in de
verkalking van de schaal van de kroonslak bij een pH van 7,6 en 31oC (zie figuur 21 in Horn et
al. 2022). Zoals eerder vermeld, zijn aragoniet en calciet met een hoog magnesiumgehalte de
belangrijkste ingrediënten bij de vorming van koninginnenschelpschelpen. Onzekerheid met
betrekking tot het vermogen van de kroonslak om zich aan te passen aan voorspelde
veranderende klimaatomstandigheden, de potentiële kosten van die aanpassingen en de
prognoses van toekomstige kooldioxide-emissies maken het moeilijk om de ernst en omvang
van deze bedreiging voor de soort te beoordelen. Recente studies en beoordelingen hebben het
belang benadrukt van het uitvoeren van multi-stressor (bijv. verhoogde watertemperatuur en
oceaanzuurgraad), multi-generationele en multi-voorspelde scenario-experimenten met dieren
uit verschillende gebieden om de effecten van klimaatverandering op weekdieren op
soortniveau (Aldana-Aranda en Manzano 2017; Parker et al. 2013).

Indirecte gevolgen voor Queen Conch van klimaatverandering De

habitat van de Queen Conch-kraamkamer omvat ondiepe en beschutte rifgebieden met matige
hoeveelheden zeegras. Deze gebieden worden gekenmerkt door sterke getijstromen en
frequente uitwisseling van helder zeewater (Stoner et al. 1996). Zeespiegelstijging, erosie,
temperatuur van het zeeoppervlak, eutrofiëring, troebelheid, aanslibbing en de ernst van
orkanen en tropische stormen als gevolg van klimaatverandering kunnen zowel op korte als op
lange termijn gevolgen hebben voor de waterkwaliteit en de gezondheid van zeegrasweiden
(Boman et alet 2019; Cullen-Unsworth al. 2014; Grech et al. 2012; Burkholder et al. 2007; Orth
et al. 2006; Duarte 2002; Short and Neckles 1999). Afhankelijk van de frequentie, ernst en
schaal van de door klimaatverandering veroorzaakte omstandigheden, kan de biomassa van
zeegrasweiden lokaal en op grotere schaal afnemen, waardoor het aantal ontmoetingen met
schelphoornlarven met de juiste nederzettingsaanwijzingen voor koninginnenschelpveliger (dwz
Thalassia testudinum detritus en geassocieerde epifyten; Davis en Stoner 1994). Bovendien
kunnen hoge watertemperaturen (hoger dan 30°C) in de ondiepe vlaktes waar de
kroonslak-kwekerijen voorkomen, resulteren in lage zuurstofconcentraties, wat de groei van de
kroonslak zou verminderen en kan leiden tot rijping op een kleinere dan normale lengte,
waardoor de reproductieve output wordt beïnvloed (Stoner et al. 2021). Juveniele
koninginnenschelp kan een lagere groei en hogere sterftecijfers ervaren als ze beperkte
toegang hebben tot adequate voedselbronnen en beschutting tegen roofdieren, die ook worden
geboden door zeegrasweidegemeenschappen (Appeldoorn en Baker 2013). Afzettingen van fijn
sediment of sediment met een hoog organisch gehalte in een grotere verscheidenheid aan
habitats waarvan volwassenen afhankelijk zijn (bijv. Algenvlaktes, grof zand, koraalpuin en
zeegrasweiden) kunnen de grazende algenkoninginnenschelp verstikken, waardoor de
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voedingswaarde wordt beperkt en het ongeschikt maken van deze leefgebieden (Appeldoorn en
Baker 2013).

Koninginnenschelp wordt beschreven als stenohaline (Stoner 2003), wat betekent dat ze een
smal bereik van zoutgehaltes tolereren (ongeveer 34-36 ppt). Het vermogen van de soort om
zich aan te passen aan korte of lange termijn binnendringen van water met een lager
zoutgehalte is onzeker; in ten minste één met grondwater gevoed kustgebied op het
schiereiland Yucatan was de beweging en groei van de kroonslak echter niet anders dan in
kernhabitatgebieden met een stabieler zoutgehalte en temperatuurkenmerken (Dujon et al.
2019; Stieglitz et al. 2020). Hypoxische of anoxische omstandigheden kunnen ook van invloed
zijn op de beweging van juveniele koninginnenschelp (Dujon et al. 2019), waardoor ze
kwetsbaarder kunnen worden voor predatie. Veranderend klimaat kan subtielere effecten
hebben die van invloed kunnen zijn op getijdenstroming, circulatiepatronen, de frequentie en
intensiteit van stormgebeurtenissen en stromingspatronen op grotere schaal (Franco et al.
2020; van Gennip et al. 2017). Veranderingen in de getijstroom en stromingspatronen kunnen
de snelheid en conditie van de verspreiding van larven en de cyclus van bron- en zink-dynamiek
van populaties kroonslak in het hele Caribische gebied veranderen. Veranderingen in
circulatiepatronen in de Caribische Zee zouden aanzienlijke gevolgen hebben voor de soort.

Samenvatting van de bevindingen

De belangrijkste gevolgen voor koninginnenschelp als gevolg van klimaatverandering zijn
verhoogde oceaantemperatuur, oceaanverzuring en mogelijke veranderingen in Caribische
circulatiepatronen. Volgens verschillende studies die eerder zijn besproken, zal een verwachte
toename van CO2 tegen het jaar 2100 waarschijnlijk een negatieve invloed hebben op de
schelpvorming, aangezien de watercondities zuurder zullen zijn en mogelijk de schelpen van
veel weekdieren zullen oplossen. Deze studies hebben ook gesuggereerd dat afname van
aragoniet- en larvale schaalverkalking optreedt bij een pH van 7,6 -7,7, wat naar verwachting
zal plaatsvinden tegen 2100 onder het scenario met zeer hoge broeikasgasemissies (SSP5-8.5;
IPCC 2021). Deze veranderingen in waterparameters zullen waarschijnlijk resulteren in
aanzienlijk zwakkere en dunnere schelpen, wat de predatiesnelheid kan verhogen, wat kan
bijdragen aan een nieuwe bron van sterfte voor de soort in de nabije toekomst. Evenzo kunnen
veranderingen in andere waterparameters (bijv. zoutgehalte en opgeloste zuurstof) buiten het
bereik van wat typisch wordt ervaren door koninginnenschelp, hun groei en overleving
beïnvloeden en negatieve gevolgen hebben voor de zeegrashabitat waarvan ze afhankelijk zijn.

De meest recente prognoses van het Intergouvernementeel Panel voor klimaatverandering
(IPCC) geven aan dat de gemiddelde temperatuur van het zeeoppervlak tegen 2100 met 3,55°C
zal stijgen, met een stijging van de temperatuur van het zeeoppervlak van 2,45°C tot 4,85°C. De
beschikbare informatie geeft aan dat de Caribische Zee de wereldgemiddelde temperatuur zal
volgen (IPCC 2021; figuur SPM.5). De temperatuur van de Caribische Zee is momenteel
opgewarmd tot ongeveer 28°C (Bove et al. 2022). Dus, op basis van de IPCC-projecties voor de
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gemiddelde zee-oppervlaktetemperatuur, lijkt het erop dat de watertemperatuur met ongeveer
3,55°C kan stijgen, wat suggereert dat de oppervlaktetemperaturen van de Caribische Zee
onder scenario SSP5-8.5 tegen 2100 (IPCC 2021) de 31°C zullen overschrijden. Een
gemiddelde temperatuur van het zeeoppervlak in de Caribische Zee van meer dan 31°C kan
negatieve gevolgen hebben voor de vroege levensfasen en de voortplanting van de kroonslak.
De effecten van verzuring op schelphoornlarven kunnen ook aanzienlijke gevolgen hebben voor
de rekrutering naar de volwassen klasse, inclusief reproductieve populaties, in het hele
verspreidingsgebied van de soort. Bovendien zouden mogelijke veranderingen in de
circulatiepatronen van de Caribische Zee aanzienlijke implicaties hebben voor de rekrutering en
reproductie van koninginnenschelpen, maar de omvang van de effecten van veranderingen in
de circulatiepatronen op de koninginnenschelp is niet goed begrepen. Toch is de informatie
alarmerend omdat het aangeeft dat de reproductie, groei en overleving van koninginnenschelp
in de toekomst waarschijnlijk zal worden beïnvloed door klimaatverandering.

Beoordeling van uitstervingsrisico
De ESA (sectie 3) definieert een bedreigde soort als "elke soort die met uitsterven wordt
bedreigd in het gehele of een aanzienlijk deel van zijn verspreidingsgebied." Een bedreigde
soort wordt gedefinieerd als "elke soort die waarschijnlijk binnen afzienbare tijd een bedreigde
soort zal worden in het gehele of een aanzienlijk deel van zijn verspreidingsgebied" (16 USC
1532). Uitvoeringsregels die van kracht waren op het moment dat de statusbeoordeling werd
voltooid, beschreef de "te voorzienbare toekomst" als de uitbreiding van slechts zo ver in de
toekomst als we redelijkerwijs kunnen vaststellen dat zowel de toekomstige bedreigingen als de
reactie van de soort op die bedreigingen waarschijnlijk zijn. Deze voorschriften gaven ons de
opdracht om de nabije toekomst van geval tot geval te beschrijven, gebruikmakend van de best
beschikbare gegevens en rekening houdend met overwegingen zoals de
levensgeschiedeniskenmerken van de soort, tijdschema's voor het projecteren van
bedreigingen en omgevingsvariabiliteit. De regelgeving gaf ook aan dat we de nabije toekomst
niet hoeven te identificeren in termen van een bepaalde periode. Hoewel deze regelgeving op 5
juli 2022 door de United States District Court for the Northern District of California is opgeheven
en dus niet langer van kracht is, is deze benadering voor het bepalen van de "te voorzienbare
toekomst" in overeenstemming met de al lang bestaande interpretatie van deze term door
NMFS in gebruik voorafgaand aan de uitgifte van dit reglement in 2019 (zie 84 FR 45020, 27
augustus 2019).

Voor de beoordeling van het uitstervingsrisico voor de koninginnenslak werd aangenomen dat
de "te voorzienbare toekomst" meerdere decennia zou duren (ongeveer 30 jaar). Gezien de
levensgeschiedenis van de soort (dwz dichtheidsafhankelijke reproductie en levensduur
geschat op 30 jaar), zou het waarschijnlijk meer dan enkele decennia en meerdere generaties
duren voordat beheeracties tot uiting komen in de populatiestatus. Evenzo zou de impact van
de huidige bedreigingen voor de soort kunnen worden gerealiseerd in de vorm van een
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merkbare afname van de populatie binnen dit tijdsbestek, zoals blijkt uit de beschikbare
onderzoeks- en visserijgegevens. We erkennen ook dat het herstel van de populatie
waarschijnlijk afhankelijk is van wanneer een beschermende regelgevende maatregel, zoals
een sluiting, wordt geïmplementeerd en de status van de bevolking op het moment van de
sluiting. Florida, Bermuda en Aruba hebben bijvoorbeeld in het midden van de jaren tachtig
(meer dan 35 jaar geleden) alle schelpenoogst verboden, maar hun respectievelijke populaties
moeten zich nog herstellen. Andere herstelinspanningen, zoals die in Cuba en op de
Colombiaanse Serrana Bank, werden eerder gestart en de terugvorderingen vonden plaats over
een korter tijdsbestek. Om de langetermijnbedreigingen als gevolg van klimaatverandering en
hun impact op de koninginnenschelp volledig te beoordelen, hebben we deze bedreigingen
bovendien beschouwd over een tijdshorizon die zich uitstrekte tot 2100, het tijdsbestek
waarbinnen zowel de bedreigingen als de gevolgen van de klimaatverandering tot
koninginnenschelp redelijkerwijs kon worden bepaald, met toenemende onzekerheid in de
projecties van klimaatverandering over die periode. Dus hoewel precieze omstandigheden
gedurende het jaar 2100 redelijkerwijs niet te voorzien zijn, is de algemene trend in de
omstandigheden in de periode van nu tot 2100 als geheel redelijk te voorzien, zij het minder in
de tijd.

Demografische risicoanalyse

Bij het bepalen van het uitstervingsrisico van een soort is het belangrijk om niet alleen rekening
te houden met de huidige en potentiële bedreigingen die van invloed zijn op de status van de
soort, maar ook op de demografische status en kwetsbaarheid van de soort. Een
demografische risicoanalyse is een beoordeling van de manifestatie van bedreigingen uit het
verleden die hebben bijgedragen aan de huidige status van de soort en geeft informatie over de
biologische reactie van de soort op huidige en toekomstige bedreigingen. De demografische
analyse van de SRT evalueerde de levensvatbaarheidskenmerken en trends die beschikbaar
zijn voor de kroonslak (dwz groeisnelheid en productiviteit, overvloed, ruimtelijke distributie en
connectiviteit, en diversiteit) om de potentiële risico's te bepalen die deze demografische
factoren met zich meebrengen. De SRT heeft naast de dreigingsanalyse ook de demografische
risicoanalyse overwogen om een   algemeen risico van uitsterven voor de koninginnenslak te
bepalen.

Ruimtelijke distributie en connectiviteit

De connectiviteitsmodellering die door de SRT (Vaz et al. 2022) wordt overwogen, geeft aan dat
Allee-effecten de verspreidingssnelheid van de koningsschelp in het Caribisch gebied
beïnvloeden. Vergeleken met de simulatie die uniforme paaiing liet zien, is het duidelijk dat veel
belangrijke verbindingen voor de verspreiding van koninginnenschelp de afgelopen 30 jaar
verloren zijn gegaan (zie figuren 12, 13, in Horn et al. 2022). Veel van de larvale verbindingen
tussen de Benedenwindse Antillen, waaronder de Bovenwindse en de Benedenwindse
Eilanden, en een deel van de Grote Antillen komen niet meer voor vanwege de verminderde
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reproductie, en in sommige gevallen, reproductief falen van de populaties van de kroonslak in
die gebieden . Veel van de Benedenwindse Antillen die ooit als bronpopulaties dienden, kunnen
niet langer bijdragen aan de rekrutering omdat hun dichtheden waarschijnlijk te laag zijn om
reproductieve activiteit te ondersteunen. De modelsimulaties laten zien dat schelppopulaties in
de wateren van de Dominicaanse Republiek, Puerto Rico, Colombia, Jamaica en Cuba een
integraal onderdeel zijn van de verspreiding van larven en belangrijk zijn om de connectiviteit in
het hele verspreidingsgebied van de soort te behouden. Het verlies (of significante vermindering
van larvenbijdragen) van kritieke up-current bronpopulaties (bijv. Benedenwindse Antillen) heeft
de soort met een verhoogd risico op uitsterven geplaatst. De Dominicaanse Republiek, Puerto
Rico en Colombia hebben allemaal populaties met schapdichtheden die lager zijn dan de
kritische drempel die nodig is om reproductieve activiteit te ondersteunen. Daarom is het
waarschijnlijk dat deze populaties die belangrijk zijn om de connectiviteit te vergemakkelijken, in
de nabije toekomst verloren kunnen gaan, wat bijdraagt     aan een toename van het
uitstervingsrisico van de soort door de natuurlijke verspreidingssnelheid aanzienlijk te
veranderen. Bovendien geeft de best beschikbare informatie aan dat historisch belangrijke
bronpopulaties binnen veel van de Midden-Amerikaanse riffen (met name Quitasueno Bank,
Serrana Bank, Serranilla Bank) waarschijnlijk overbevist worden, aangezien die populaties een
lage volwassen dichtheid hebben en waarschijnlijk Allee-effecten ervaren. Op basis van de
resultaten van het connectiviteitsmodel (Vaz et al. 2022) en genetische studies (Truelove et al.
2017), lijken deze Midden-Amerikaanse riffen belangrijk voor het faciliteren van connectiviteit
binnen het Caribisch gebied. Bovendien geeft het connectiviteitsmodel aan dat de oostelijke
Caraïben historisch fungeerde als een bron van larven (en genetische uitwisseling) voor de
westelijke Caraïben. Op dit moment lijkt het er echter op dat alleen de mesofotische populatie in
Puerto Rico deze verbinding handhaaft en momenteel dichtheden heeft die deze rekrutering en
genetische uitwisseling in gevaar brengen (Vaz et al. 2022). Populaties in Cuba, de Pedro Bank
in Jamaica, Nicaragua, Turks- en Caicoseilanden, en de Cay Sal Bank in de Bahama's en
Jumentos en Ragged Cays lijken allemaal populaties van koninginnenschelpen te hebben die
een bepaald niveau van reproductieve activiteit bereiken, maar ze lijken ook grotendeels
zelfvoorzienend te zijn. rekruteren, beperkte verspreiding van larven naar aangrenzende
rechtsgebieden en vervolgens beperkte genetische uitwisseling bieden (Vaz et al. 2022).
Hoewel het connectiviteitsmodel (Vaz et al. 2022) suggereert dat genetische uitwisseling nog
steeds plaatsvindt tussen populaties in de centrale en zuidwestelijke Caraïben, zal het
aanhoudende overgebruik en de ontoereikendheid van bestaande regelgevende maatregelen
waarschijnlijk de connectiviteit van de kroonslak verminderen, waardoor de soort een verhoogd
risico loopt op uitsterven in de nabije toekomst. De SRT erkende dat er onzekerheid is
verbonden aan het connectiviteitsmodel omdat het enkele dichtheidsschattingen gebruikt die
gedateerd zijn of in sommige gevallen schattingen gebaseerd op onbekende
onderzoeksmethodologie, hoewel dit de enige beschikbare onderzoeken waren (Horn et al.
2022). De SRT ging er dus van uit dat een bepaald niveau van verminderde reproductie zou
kunnen voortduren in gebieden waarvan het connectiviteitsmodel geen larvale productie bleek
te hebben.
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Over het algemeen beperken depensatoire processen waarschijnlijk de reproductie van
koninginnenschelpen in het hele verspreidingsgebied van de soort. Het verlies van reproductief
levensvatbare koninginnenschelppopulaties lijkt waarschijnlijk te hebben plaatsgevonden in de
meeste gebieden in het Caribisch gebied. De daaropvolgende verminderde larvale productie
heeft waarschijnlijk geresulteerd in het verlies van connectiviteit tussen veel populaties
schelpkoninginnen, wat verder heeft bijgedragen aan de afname van die populaties die
afhankelijk zijn van bronlarven. Dus, op basis van de best beschikbare informatie, draagt   het
verlies van populatieconnectiviteit over het hele verspreidingsgebied van de soort waarschijnlijk
aanzienlijk bij aan het risico van uitsterven van soorten op dit moment en in de nabije toekomst.

Groeisnelheid/productiviteit

Zoals eerder besproken, vereist koninginnenschelp een absolute minimale dichtheid voor
succesvolle reproductie (zie de Paaidichtheid ). Echter, veel populaties kroonslakpopulaties zijn
momenteel onder de dichtheden die nodig zijn om enige reproductieve activiteit te
ondersteunen als gevolg van lage volwassen conch-ontmoetingspercentages. Op basis van de
beschikbare gegevens is het waarschijnlijk dat de rekrutering mislukt in het hele
verspreidingsgebied van de soort. Aanhoudende afname van de overvloed en aanwijzingen
voor overbevissing suggereren dat de bevolkingsgroei onder het vervangingspercentage ligt.
Van de 39 onderzochte jurisdicties ligt 64 procent (25 jurisdicties), bestaande uit ongeveer 27
procent van de geschatte beschikbare habitat, onder de minimale dichtheidsdrempel die vereist
is om reproductieve activiteit te ondersteunen (<50 volwassen schelp/ha). Drieëntwintig procent
(9 jurisdicties), bestaande uit ongeveer 61 procent van het geschatte leefgebied, ligt boven de
drempel van 100 volwassen schelp/ha die nodig is om succesvolle reproductieve activiteit te
ondersteunen. De overige 13 procent (4 jurisdicties), bestaande uit ongeveer 5,5 procent van de
geschatte habitat, hadden populaties met dichtheden die varieerden van 50 tot 100 volwassen
schelphoorns/ha en die waarschijnlijk een verminderde reproductieve activiteit ervaren, wat
resulteert in een minimale bevolkingsgroei. Met andere woorden, de populatiegroei van
koninginnenschelpen in de meeste rechtsgebieden ligt waarschijnlijk onder het
vervangingsniveau gezien hun lagere dichtheden, en loopt dus een verhoogd risico op
negatieve effecten als gevolg van depensatoire processen. Er zijn ook aanwijzingen dat
kunstmatige selectie plaatsvindt in sommige rechtsgebieden (bijv. Belize en de Bahama's),
waarbij visserijdruk leidt tot de ontwikkeling van kleinere volwassen koninginnenschelp. Er wordt
aangenomen dat kleinere volwassen koninginnenschelpen minder productief zijn (bijv. lagere
paringsfrequenties, kleinere geslachtsklieren en minder eieren) dan grotere koninginnenschelp.
Zo zullen populaties van koninginnenschelpen die tekenen van overbevissing vertonen en
afnemende volwassen grootte waarschijnlijk resulteren in afname van de overvloed en lagere
dichtheden, wat in de nabije toekomst verder zal bijdragen aan afname van die populaties.
Verschillende SRT-leden merkten ook op dat koninginnenschelp waarschijnlijk matige
oogstniveaus zou kunnen weerstaan, omdat de soort zeer productief is bij voldoende
dichtheden en mogelijk het vermogen heeft om te compenseren. Gezien de extreem hoge
oogstniveaus in het hele verspreidingsgebied van de soort, waaronder veel illegale visserij, het
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oogsten van jonge exemplaren en bewijs van aanzienlijke populatieafname in het grootste deel
van het Caribisch gebied, concludeerde de meerderheid van de SRT-leden, en we zijn het
ermee eens, dat de huidige bevolkingsgroei en productiviteit bijdragen aan het risico van
uitsterven van soorten op dit moment en in de nabije toekomst.

Overvloed

Er zijn geen regionale populatieschattingen voor koninginnenschelp. Om de abundantie van
soorten te beoordelen, heeft de SRT rekening gehouden met talrijke informatiebronnen,
waaronder schattingen van de overvloed, beoordelingen van bestanden, onderzoeken,
aanlandingen en trends, beschikbaarheid van habitats en andere biologische indicatoren. De
schattingen van de totale populatiedichtheid varieerden van 451 miljoen tot 1,49 miljard
individuen, gebaseerd op het 10e en 90e percentiel, geschat over rechtsgebieden. Deze
schattingen vereisten echter tal van aannames, met name de veronderstelde omvang van het
leefgebied van de schelphoorn. Bovendien waren voor veel gebieden de beschikbare
onderzoeksgegevens beperkt, verouderd (mogelijk tientallen jaren geleden verzameld) of niet
beschikbaar. Bovendien waren veel schattingen van de dichtheid ook niet beschikbaar of
konden ze niet worden berekend omdat de onderzoeksmethoden en verzamelde gegevens
slecht waren beschreven (bijv. onbekend of een overvloed gerapporteerde volwassen schelp of
juveniele en volwassen schelpdier was). Deze gegevensbeperkingen en analytische
veronderstellingen dragen bij aan een hoge onzekerheid in de overvloedschattingen van de
SRT.

Rekening houdend met deze beperkingen, suggereren de best beschikbare gegevens dat
populaties van koninginnenschelpdieren Allee-effecten ervaren, met dichtheden die constant
erg laag zijn en onvoldoende om reproductieve activiteit en het vinden van partners te
ondersteunen. Hoewel verschillende populaties van koninginnenschelp reproductief actief lijken
te blijven op basis van de beschikbare onderzoeksgegevens, zijn deze populaties beperkt tot St.
Lucia, Saba, Jamaica's Pedro Bank, Cuba, Turks- en Caicoseilanden, Nicaragua, Costa Rica,
de Bahama's' Cay Sal Bank en Jumentos en Ragged Cay, en de Colombiaanse Serrana Bank,
en de bevolkingsonderzoeken voor sommige van deze locaties zijn verouderd of niet
beschikbaar (zie Tabel 2; Figuur 7 in Horn et al. 2022). Bovendien liggen sommige
exploitatiecijfers aanzienlijk boven de aanbevolen maximale oogstsnelheid van 8 procent van
het overblijvende bestand voor populatiedichtheden die een succesvolle reproductie kunnen
ondersteunen (dwz > 100 volwassen schelphoorns/ha). De SRT ontdekte dat van de 9
jurisdicties met populaties boven de drempel van 100 volwassen conch/ha, vier exploitatiecijfers
ervaren die de doelstelling van 8 procent overschrijden: Jamaica (8,7 procent exploitatiegraad),
Nicaragua (8,8 procent exploitatiegraad), St. Lucia (16 procent uitbuitingsgraad) en Turks- en
Caicoseilanden (30 procent uitbuitingsgraad). In totaal hadden van de 39 onderzochte
jurisdicties ongeveer 20 jurisdicties (51 procent) uitbuitingspercentages die aanzienlijk hoger
waren dan de aanbevolen maximale oogst van 8 procent voor gezonde populaties (zie S4 in
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Horn et al. 2022), ondanks een gebrek aan bewijs dat die populaties in staat zijn succesvolle
reproductieve activiteit te ondersteunen.

Bovendien zullen aanzienlijke oogstniveaus en problemen met de handhaving van de
regelgeving (bijv. illegale visserij en oogst van jonge exemplaren) een negatieve invloed blijven
hebben op de bevolkingsgroei en rekrutering, waardoor de abundanties afnemen en in de
nabije toekomst mogelijk tot uitroeiing zullen leiden. Lokale verstoringen (natuurlijk of
antropogeen) of milieurampen (bijv. orkanen) die die jurisdicties in de toekomst treffen, kunnen
leiden tot populatiedalingen die verregaande negatieve gevolgen zouden hebben voor de soort
in het algemeen, gezien de depensatoire problemen die zich in het hele Caribisch gebied
voordoen.

De geëxtrapoleerde abundanties van de SRT zijn gebaseerd op schattingen van dichtheid en
habitatschattingen. De SRT heeft zich ingespannen om de onzekerheid te kwantificeren die
inherent is aan het baseren van de overvloedschattingen op onderzoeksgegevens die zijn
gerapporteerd met behulp van verschillende methodologieën, over een brede tijdspanne en een
bereik van ruimtelijke schalen. De meerderheid van de SRT concludeerde dat lage en
afnemende abundanties en dichtheden het uitstervingsrisico van de soort op dit moment en in
de nabije toekomst aanzienlijk vergroten. Leden van de SRT erkenden dat Cuba, de Bahama's
Cay Sal Bank en Jumentos en Ragged Cay, Turks en Caicos, Jamaica's Pedro Bank en
Nicaragua waarschijnlijk populaties hebben met een hogere overvloed en dichtheden die wijzen
op succesvolle reproductieve activiteit. Ongeveer 25 jurisdicties (64 procent) hebben echter
zeer lage dichtheden (<50 volwassen schelphoorn/ha) die onvoldoende zijn om reproductieve
activiteit of bevolkingsgroei te ondersteunen. Terwijl nog eens 5 jurisdicties (13 procent) een
populatiedichtheid van volwassen koningsschelphoorns hebben tussen 50 en 100
schelphoorns/ha en waarschijnlijk een verminderde reproductieve activiteit ervaren, wat
resulteert in een minimale populatiegroei. Slechts 9 jurisdicties (23 procent) hebben een
dichtheden van volwassen koninginnenschelpen van 100 of meer dan 100 schelphoorns/ha, wat
vereist is voor succesvolle reproductie en rekrutering (UNEP 2012). Zo blijkt uit de best
beschikbare informatie over abundantie dat achteruitgang in het hele verspreidingsgebied van
de soort waarschijnlijk aanzienlijk bijdraagt   aan het risico op uitsterven van soorten op dit
moment en in de nabije toekomst.

Diversiteit

Zoals hierboven besproken, vonden vroege genetische studies van koninginnenschelp een
hoge mate van genenstroom tussen populaties verspreid over de geografische verspreiding van
de soort, waarbij een definitieve scheiding alleen werd waargenomen tussen populaties in
Bermuda en die in het Caribische bekken (Mitton et al. 1989) . Meer recente studies hebben
lage genetische differentiatie gevonden tussen locaties in de Mexicaanse Caraïben, de Florida
Keys en Bimini (Pérez-Enriquez et al. 2011; Zamora-Bustillos et al. 2011; Campton et al. 1992).
Mitton et al. (1989) veronderstelden dat de complexe oceaanstromingen van het Caribisch
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gebied de genenstroom tussen Caribische populaties kunnen beperken, hoewel larven zich
tijdens hun pelagische larvale duur van 16-28 dagen over lange afstanden door het Caribisch
gebied kunnen verspreiden. Truelove et al. (2017) identificeerden significante niveaus van
genetische differentiatie tussen Caribische subregio's (bijv. Florida Keys, Meso-Amerikaans
Barrièrerif, Kleine Antillen, Honduras, Jamaica, Grote Antillen en de Bahama's) en tussen de
oostelijke en westelijke Caribische regio's (Truelove et al. 2017).

Het connectiviteitsmodel (Vaz et al. 2022) geeft aan dat er verschillende belangrijke jurisdicties
zijn die fungeren als ecologische corridors bij het faciliteren van bevolkingsconnectiviteit in het
Caribisch gebied. Het verlies van mesofotische populaties in Puerto Rico zou bijvoorbeeld
waarschijnlijk resulteren in het verlies van de genetische connectiviteit tussen het zuidoosten en
het westen van het Caribisch gebied. Bovendien suggereren het connectiviteitsmodel en de
literatuur dat de Nicaraguaanse opkomst, die de territoriale zeeën van Honduras, Nicaragua,
Colombia en Jamaica omvat, waarschijnlijk een belangrijke regio zal zijn voor het handhaven
van de connectiviteit van de bevolking over grotere ruimtelijke schalen. Deze bevindingen
komen overeen met die waargenomen in Truelove et al. (2017). Veel van deze jurisdicties
exploiteren momenteel hun schelppopulaties. Op dit moment suggereert de best beschikbare
informatie echter niet dat significante veranderingen in of verlies van fenotypische of genetische
eigenschappen de genetische diversiteit zodanig veranderen dat het significant bijdraagt   aan
het uitstervingsrisico van de soort. Daarom concluderen we dat het onwaarschijnlijk is dat
diversiteit momenteel of in de nabije toekomst significant zal bijdragen aan het uitstervingsrisico
van de soort.

Dreigingen

Zoals hierboven beschreven, staat in sectie 4(a)(1) van de ESA en NMFS's
uitvoeringsverordeningen (50 CFR 424.11(c)) dat we moeten bepalen of een soort wordt
bedreigd of bedreigd vanwege een of een combinatie van de ESR sectie 4(a)(1)(A)–(E))
factoren. We geven hier onze bevindingen en conclusies met betrekking tot bedreigingen voor
de koninginnenschelp die eerder in dit document zijn beschreven, en hun impact op het
algehele risico van uitsterven van de soort. Meer details zijn te vinden in het
statusbeoordelingsrapport (Horn et al. 2022).

Overbenutting voor commerciële, recreatieve, wetenschappelijke of
educatieve doeleinden

De belangrijkste bedreiging voor koninginnenschelp is overbenutting (via commerciële,
ambachtelijke en IUU-visserij) voor commerciële doeleinden. De visserij op koninginnenschelp
nam in de jaren 70 en 80 aanzienlijk toe en bereikte de piek aanlandingen in het midden van de
jaren 90 (Horn et al. 2022). Het was in deze tijd dat veel van de schelpvisserij instortte als
gevolg van overbevissing van de populaties. In ondiepe wateren, waar de schelp het meest
toegankelijk is voor zowel zelfvoorzienende als commerciële visserij, is aanzienlijke uitputting
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vastgesteld, waarbij vissers de soort in steeds diepere wateren moeten achtervolgen.
Overbevissing heeft geleid tot instortingen van de populatie over het hele bereik van de schelp,
wat heeft bijgedragen aan bekende of waarschijnlijke reproductieve mislukkingen op veel
locaties (dwz Anguilla, Antigua en Barbuda, Aruba, centrale en noordelijke Bahama's, Belize,
Bermuda, Bonaire, Britse Maagdeneilanden, Kaaimaneilanden , delen van Colombia,
Dominicaanse Republiek, Guadeloupe, Haïti, Martinique, Mexico, Panama, St. Vincent en de
Grenadines, Puerto Rico, Amerikaanse Maagdeneilanden, Unities States (Florida) en
Venezuela). Slechts een handvol jurisdicties in het Caribisch gebied hebben schelppopulaties
met dichtheden die hoog genoeg zijn om succesvolle voortplanting te ondersteunen (dwz Cuba,
Costa Rica, Saba, St. Lucia, Turks- en Caicoseilanden, Nicaragua, Jamaica's Pedro Banks,
Colombia's Serrana Bank en de Bahama's ' Cay Sal Bank en Jumentos en Ragged Cay),
waarbij de levensvatbaarheid van de soort waarschijnlijk afhangt van het voortbestaan   van die
populaties van de kroonslak. Historisch gezien waren de Benedenwindse Eilanden (dwz
Anguilla, Antigua en Barbuda, Britse Maagdeneilanden, Guadeloupe, Montserrat, Saba, St.
Barthélemy, St. Martin, St. Eustatius, St. Kitts en Nevis en de Amerikaanse Maagdeneilanden)
en Bovenwindse Eilanden (dwz Barbados, Dominica, Grenada, Martinique, St. Lucia, St.
Vincent en de Grenadines, en Trinidad en Tobago) in het oostelijke Caribisch gebied dienden
waarschijnlijk als belangrijke bronnen van larven voor het centrale en westelijke Caribische
gebied (Vaz et al. 2022 ). Hoewel rekrutering uit onbeschreven diepwaterpopulaties mogelijk is,
is het onwaarschijnlijk dat populaties van de kroonslak op de Benedenwindse Eilanden zich
zullen herstellen, aangezien ze voornamelijk zelfrekruteerd zijn en stroomopwaarts van de
meeste larvale bronnen.

Volgens de SAU-database zijn er 12 jurisdicties die 95 procent van de conch-aanvoer van 1950
tot heden hebben geproduceerd: Turks- en Caicoseilanden, de Bahama's, Honduras, Jamaica,
Belize, Nicaragua, Dominicaanse Republiek, Mexico, Cuba, Antigua en Barbuda, Colombia , en
Guadeloupe (in volgorde van producenten met de hoogste aanvoer naar producenten met een
lagere aanvoer) (zie figuur 17 in Horn et al. 2022). Uit de analyse van het exploitatiepercentage
blijkt dat populaties van de kroonslak in de Bahama's, Honduras, de Pedro Bank in Jamaica en
Nicaragua waarschijnlijk worden uitgebuit in de buurt van het beoogde percentage van 8
procent van de staande voorraad om een   gezonde populatie te behouden. Van de andere
topproducerende jurisdicties in de regio, overtreffen de Dominicaanse Republiek, Antigua en
Barbuda, Belize, Turks- en Caicoseilanden en Mexico de aanlandingen van het
exploitatiepercentage van 8 procent aanzienlijk (zie figuur 18 in Horn et al. 2022). Het geschatte
exploitatiepercentage voor de Turks- en Caicoseilanden is bijvoorbeeld 30 procent van de
voorraad, bijna het viervoudige van het aanbevolen tarief. Deze niet-duurzame vangstcijfers zijn
bijzonder zorgwekkend omdat in veel van deze rechtsgebieden (dwz Dominicaanse Republiek,
Antigua en Barbuda, Belize en Mexico) de dichtheden van de volwassen koningsschelphoorns
lager zijn dan de minimumniveaus die vereist zijn om reproductieve activiteiten te ondersteunen.
Verder delen we de zorgen van de SRT over onvolledige, ontoereikende en inconsistente
gegevens, zoals zelfgerapporteerde landingsgegevens. Bovendien worden recreatie- en
overlevingsvisserij zelden gevolgd tijdens het verzamelen van gegevens, en de collectieve
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effecten van deze activiteiten, en IOO-visserij (hieronder besproken) kunnen soms gelijk zijn
aan of groter zijn dan de druk van commerciële visserij. Zonder nauwkeurigere
populatiebeoordelingen en schattingen van het oogstniveau, is er een gebrek aan betrouwbaar
bewijs dat koninginnenschelppopulaties op een duurzaam niveau worden bevist.

Met name illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) vormt een
bedreiging die momenteel en in de nabije toekomst aanzienlijk bijdraagt   aan het
uitstervingsrisico van de soort, hoewel er onzekerheid bestaat over de omvang van deze
bedreiging. De beste schattingen van IOO-visserij worden hoogstwaarschijnlijk onderschat en
kunnen een aanzienlijk deel (meer dan 15 procent) van de totale vangst uitmaken. IUU-visserij
op koningsslak is een groot probleem in het hele verspreidingsgebied van de soort, en met
name in Nicaragua, Honduras, Jamaica, de Dominicaanse Republiek, Haïti en Colombia (zie S1
in Horn et al. 2022). Illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij heeft geleid tot een
afname van de hoeveelheid kroonslak en zou het herstel van verschillende populaties (bijv.
Bonaire, Kaaimaneilanden en St. Eustatius) hebben verhinderd. In de weinige jurisdicties met
reproductief actieve populaties kroonslak (volwassen dichtheden > 100 schelphoorn/ha), vormt
illegale visserij een ernstige bedreiging, aangezien deze verwijderingen niet in aanmerking
worden genomen bij het beheer van de vangstquota. De totale oogstniveaus overtreffen dus
waarschijnlijk wat duurzaam is voor de soort.

De dreiging van IOO-visserij op die reproductief actieve populaties (dichtheden > 100
volwassen schelphoorns/ha) zal op de lange termijn waarschijnlijk worden verergerd door
afnemende dichtheden bij volwassen dieren en reproductief falen (zoals elders waargenomen).
Er zijn geen aanwijzingen dat de IOO-visserij in de nabije toekomst zal afnemen. In feite zal het
waarschijnlijk toenemen naarmate de populaties van de kroonslak uitgeput raken en meer
visserij op de kroonslak zal sluiten.

Op basis van de bovengenoemde beoordelingen concluderen we dat overbenutting aanzienlijk
bijdraagt   aan het risico van uitsterven van de soort op dit moment en in de nabije toekomst.
Over het algemeen geeft de best beschikbare informatie aan dat de oogstgegevens van
koninginnenschelpen waarschijnlijk te weinig worden gerapporteerd als gevolg van onvolledige
en inconsistente gegevensverzameling en IOO-visserij. Deze feiten, in combinatie met bewijs
van significante populatieafname die heeft geleid tot Allee-effecten die reproductie en behoefte
beperken, geven aan dat koninginnenschelp over het grootste deel van zijn verspreidingsgebied
wordt overgeëxploiteerd en waarschijnlijk in de nabije toekomst zal blijven afnemen.

Ontoereikendheid van de bestaande regelgevingsmechanismen

De populaties van kroonslak zijn afgenomen in een groot deel van het verspreidingsgebied van
de soort, en de best beschikbare informatie geeft aan dat veel populaties blijven afnemen,
vooral in de oostelijke en centrale zuidelijke Caraïben. Er zijn nog steeds enkele jurisdicties in
het hele verspreidingsgebied van de soort die geen regelgevende mechanismen hebben

74

https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened


Ono
ffic

iël
e v

ert
ali

ng

Onofficiële vertaling geleverd door Google
Voor officiële taal voor regelgeving, zie de Federal Register (87 FR 55200):
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-a
nd-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
____________________________________________________________________________
geïmplementeerd, en van die welke dat wel hebben, zijn veel regels onvoldoende om verdere
achteruitgang van de bestaande schelphoornbestanden te voorkomen (bijvoorbeeld
Dominicaanse Republiek, Haïti en Puerto Rico). Over het algemeen zijnvoorschriften in de
meeste rechtsgebieden gericht op het verbieden van het nemen, verkopen of bezitten van
onrijpe koninginnenschelp en ze zijn gebaseerd op een minimale schaallengte, vleesgewicht,
schaallipdikte en uitlopende schaallipcriteria of een combinatie hiervan. Zoals eerder
besproken, hebben onderzoeken naar vastgestelde rijpingscriteria aangetoond dat in de meeste
rechtsgebieden de minimale lipdikte niet hoog genoeg is om de oogst van onrijpe conch te
voorkomen. Evenzo zijn de criteria voor minimale schaallengte en vleesgewicht onbetrouwbaar
omdat grote onrijpe koninginnenschelp grotere schelpen en meer vlees kan hebben dan
volwassenen. Bovendien wordt de uitlopende schelplip, die optreedt op een leeftijd van
ongeveer 3,5 jaar, vaak gebruikt als criterium om ervoor te zorgen dat onrijpe schelphoorns niet
worden geoogst. De beschikbare informatie geeft echter aan dat volwassenheid aanzienlijk
achterblijft bij de vorming van de uitlopende schelplip (Cala et al. 2013; Stoner et al, 2012b;
Clerveaux et al. 2005; Appeldoorn, 1994; Appeldoorn 1988; Buckland 1989; Eglan 1985 ).
Daarom is het onwaarschijnlijk dat de criteria voor uitlopende schelplip de oogst van onrijpe
schelphoorn in de meeste jurisdicties in het hele verspreidingsgebied van de soort verhinderen.
Bovendien zijn St. Lucia en de Amerikaanse Maagdeneilanden de enige jurisdicties die regels
hebben die vereisen dat koninginneschelpen in de schelp worden geland. Geen enkele andere
jurisdictie vereist dat de kroonslak in zijn geheel in zijn schelp wordt aangevoerd, wat de
effectiviteit van bestaande morfometrische voorschriften ondermijnt die niet kunnen worden
afgedwongen nadat de schelp in zee is weggegooid.

De SRT merkte op dat seizoens- en gebiedssluitingen effectieve regelgevende controles
kunnen zijn als ze worden vastgesteld in geschikte habitats, reproductieve seizoenen omvatten
en effectief worden gehandhaafd. De voortplantingsseizoenen variëren in timing en duur in
verschillende regio's van het Caribisch gebied, variërend van 4 tot 9 maanden tussen april en
oktober, maar meestal tussen juni en september. Veel rechtsgebieden (16) hebben gedurende
het kalenderjaar gedurende enige tijd een gesloten seizoen met de bedoeling de paai en
voortplanting te beschermen. Deze seizoenssluitingen variëren van 2 tot 6 maanden en komen
het meest voor in de maanden juli, augustus en september omdat dit piekmaanden zijn voor de
voortplanting (Stoner et al. 2021; Horn et al. 2022). Dit komt over het algemeen overeen met de
aanbeveling van Aldana-Aranda et al. (2014) dat een "biologisch zinvolle periode voor een
gesloten seizoen voor de hele westelijke centrale Atlantische Oceaan minimaal de maanden
juni tot september zou moeten omvatten om regionale bescherming te bieden aan spawners."
Meer recentelijk hebben Boman et al. (2018) adviseerden een iets langere regionale sluiting van
mei tot september. De enige jurisdicties met een gesloten seizoen van 5 maanden zijn de
Kaaimaneilanden, Cuba en Jamaica. Verschillende jurisdicties beginnen wat laat met gesloten
seizoenen (bijv. juli), waardoor sommige perioden met het hoogste reproductiepotentieel
kwetsbaar zijn voor oogst (Stoner et al. 2021). Bovendien zijn er aanwijzingen dat in sommige
gevallen gesloten seizoenen voor koninginnenschelp worden bepaald met betrekking tot
sluitingsdata voor andere soorten. De timing van het gesloten seizoen in Jamaica is
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bijvoorbeeld niet gerelateerd aan het paaiseizoen, maar wordt bepaald door de timing van het
kreeftenseizoen.

Beperkingen op het gebied van duikuitrusting en waterpijpuitrusting bieden enige aanvullende
bescherming voor vermeende diepwaterpopulaties, maar ze worden vaak veroorzaakt door
duikongevallen en oorzakelijke verbanden in de visserij op kroonslak. Slechts een paar
jurisdicties verbieden momenteel het gebruik van SCUBA-uitrusting in hun visserij op kroonslak.
Rechtsgebieden die passende regelgeving vaststellen, worden vaak geplaagd door slechte
handhaving en illegale visserij. Vooral koninginnenschelpen worden meestal door individuele
duikers geoogst, en de grote leefgebieden en afgelegen visgronden maken het moeilijk om in
deze gebieden te patrouilleren om de regels voor het oogsten van schelpen te handhaven.
Bovendien verwijst de beschikbare jurisdictiespecifiekeinformatie in belangrijke mate naar
illegale schelpvisserij, aangezien het een goed gedocumenteerd probleem is in het hele
Caribisch gebied. Illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij wordt erkend door de
meeste, zo niet alle, regionale en internationale beheerorganisaties (CFMC, OPSECA, FAO,
CITES, enz.).

In het licht van de aanhoudende vraag naar koninginnenschelp, de geïdentificeerde problemen
met de geschiktheid van bepaalde morfometrische voorschriften, de uitdagingen in verband met
de naleving en handhaving van voorschriften (inclusief IOO), gecombineerd met de
waargenomen lage dichtheden en dalende trends in de meeste koninginnenschelppopulaties,
bestaande regulerende mechanismen zijn ontoereikend om de oogst en het overgebruik van
koninginnenschelp in zijn hele verspreidingsgebied te beheersen. Daarom concluderen we, op
basis van de best beschikbare informatie, dat de bestaande regulerende mechanismen
momenteel en in de nabije toekomst aanzienlijk bijdragen aan het risico op soortuitbreiding.

Andere natuurlijke of door de mens veroorzaakte factoren die het
voortbestaan   beïnvloeden

Toenemende oceaantemperatuur, verzuring van de oceaan en veranderde circulatiepatronen
zijn gevolgen van klimaatverandering, die waarschijnlijk invloed zullen hebben op
koninginnenschelp. De reproductie van de kroonslak is afhankelijk van de temperatuur, dus
veranderingen in de watertemperatuur kunnen het venster voor een succesvolle reproductie
beperken. Een recent onderzoek heeft uitgewezen dat bijna alle voortplanting van
koninginnenschelpen stopte wanneer de temperatuur 31°C bereikte. De temperatuur van de
Caribische Oceaan is momenteel ongeveer 28°C (Bove et al. 2022). De projecties van het
Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering voor de gemiddelde
zeewatertemperatuur geven aan dat de zeeoppervlaktetemperaturen tegen 2100 naar
verwachting boven de 31°C zullen uitkomen onder scenario SSP5-8.5 (IPCC 2021). Deze
bevindingen suggereren dat toekomstige zeetemperaturen de voortplanting van
koninginnenschelpen aanzienlijk zullen verminderen. Bovendien zullen de groei en sterfte van
larven waarschijnlijk ook worden beïnvloed door de verwachte stijging van de
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oppervlaktetemperaturen van het zeewater tegen 2100 (dwz meer dan 31°C).
Laboratoriumstudies toonden aan dat verhoogde oceaantemperaturen resulteerden in hoge
groeisnelheden voor koninginnenschelp, maar ook hogere sterftecijfers (tot 76 procent). Het is
echter moeilijk te voorspellen hoe koninginnenschelp zich kan aanpassen aan deze
veranderende omgevingsomstandigheden en of hogere groeisnelheden de verhoogde sterfte
gedeeltelijk zouden compenseren. Bovendien zal de voorspelde verhoogde zuurgraad
geassocieerd met oceanische CO2 -opname waarschijnlijk ook de biomineralisatieprocessen
van de schaal beïnvloeden, wat mogelijk kan leiden tot zwakkere, dunnere schelpen voor
koninginnenschelp. Recente studies hebben gesuggereerd dat aragoniet in de larvale
schaalverkalking met 50 procent zou afnemen bij omstandigheden die naar verwachting in 2100
zullen optreden (pH 7,6-7,7; IPCC 2021). Zwakkere schelpen kunnen de predatiesnelheid
verhogen, waardoor de sterfte voor de soort in de nabije toekomst toeneemt. Hogere
sterftecijfers zullen waarschijnlijk aanzienlijke gevolgen hebben voor schelppopulaties die sterk
afhankelijk zijn van zelfrekrutering. Bovendien geeft de best beschikbare informatie aan dat
klimaatverandering waarschijnlijk de oceaancirculatiepatronen in het Caribisch gebied zal
beïnvloeden (van Westen et al. 2020; Goni en Johns 2001; Paris et al. 2002), wat substantiële
gevolgen kan hebben voor koninginnenschelp. Hoewel er geen directe studies zijn uitgevoerd
voor koninginnenschelp, geven verschillende studies die zich richten op rifvissen en koralen aan
dat veranderingen in de oceaancirculatie het potentieel hebben om mariene riforganismen te
beïnvloeden door veranderde larvale verspreiding, overleving en populatieconnectiviteit
(Munday et al. 2009; Cowen et al. 2003). Veranderingen in oceaancirculatiepatronen zullen
waarschijnlijk ook van invloed zijn op de dynamiek van het aanbod van larven, de overleving
van het pelagische larvale stadium, evenals hun toestand bij vestiging. Er ontbreekt informatie
over hoe veranderingen in circulatiepatronen de lokale bevolking zullen beïnvloeden of hoe dit
de connectiviteit van de bevolking op regionale schaal zal veranderen. Hoewel er onzekerheid
bestaat over de omvang van de gevolgen van klimaatverandering voor de soort in de nabije
toekomst, geeft de beste beschikbare wetenschappelijke informatie aan dat koninginnenschelp
waarschijnlijk zal worden beïnvloed door stijgingen van de temperatuur van het zeeoppervlak,
oceaanverzuring en veranderde circulatiepatronen als gevolg van klimaatverandering . We
concluderen dus dat de best beschikbare informatie aangeeft dat klimaatverandering in de
nabije toekomst aanzienlijk bijdraagt   aan het risico op uitsterven van soorten.

Algehele uitstervingsrisicoanalyse

Gebaseerd op de resultaten van de demografische risicoanalyse en de beoordeling van de
bedreigingen, gebruikten de SRT-leden hun geïnformeerde professionele oordeel om een
  algehele uitstervingsrisicobeoordeling voor de koningsschelp te maken. Hier bekijken we eerst
de bevindingen van de SRT en bespreken vervolgens onze conclusies met betrekking tot het
risico van uitsterven voor koninginnenschelp. De SRT gebruikte een
'waarschijnlijkheidspunt'-methode (Forest Ecosystem Management Assessment Team 1993) om
het algehele risico op uitsterven te evalueren en onzekerheid uit te drukken. Elk SRT-lid
verdeelde 10 "waarschijnlijkheidspunten" over drie risicocategorieën voor uitsterven:
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Laag risico: een soort loopt een laag risico op uitsterven als het geen matig of hoog niveau van
uitstervingsrisico heeft (zie "matig risico" en "hoog risico" hieronder) ). Een soort loopt mogelijk
een laag risico op uitsterven als hij niet wordt geconfronteerd met bedreigingen die leiden tot
afnemende trends in overvloed, productiviteit, ruimtelijke structuur of diversiteit. Een soort met
een laag risico op uitsterven vertoont waarschijnlijk stabiele of toenemende trends in overvloed
en productiviteit met verbonden, diverse populaties.

Matig risico: Een soort loopt een matig risico om uit te sterven als hij zich op een traject bevindt
waardoor hij in de nabije toekomst met een hoog uitstervingsrisico loopt (zie de beschrijving van
"hoog risico" hieronder). Een soort kan een matig risico lopen om uit te sterven als gevolg van
huidige en/of verwachte bedreigingen of afnemende trends in overvloed, productiviteit,
ruimtelijke structuur of diversiteit. De juiste tijdshorizon om te beoordelen of een soort in de
nabije toekomst meer dan niet een hoog risico loopt, hangt af van verschillende casus- en
soortspecifieke factoren.

Hoog risico: een soort met een hoog risico op uitsterven bevindt zich op of nabij een niveau van
overvloed, productiviteit, ruimtelijke verspreiding/connectiviteit en/of diversiteit dat zijn
voortbestaan   in twijfel trekt. De demografie van een soort met een dergelijk hoog risiconiveau
kan zeer onzeker zijn en sterk worden beïnvloed door stochastische of depensatoire processen.
Evenzo kan een soort een hoog risico lopen om uit te sterven als hij wordt geconfronteerd met
duidelijke en actuele bedreigingen (bijv. beperking tot een klein geografisch gebied; dreigende
vernietiging, wijziging of inperking van zijn leefgebied; of een ziekte-epidemie) die waarschijnlijk
een dreigend en aanzienlijke demografische risico's.

De SRT plaatste 59 procent van hun waarschijnlijkheidspunten in de categorie "matig risico".
Vanwege onzekerheid, met name met betrekking tot consistente rapportage van landingen en
onderzoeksmethoden, plaatste de SRT ook enkele van hun waarschijnlijkheidspunten in de
categorieën "laag risico" (30 procent) en "hoog risico" (11 procent). De SRT concludeerde dat
de koninginnenschelp momenteel een "matig risico" loopt om uit te sterven. We beschouwen de
benadering van de SRT om het uitstervingsrisico voor koninginnenschelp te beoordelen
passend, in overeenstemming met onze bureaupraktijk en gebaseerd op de beste
wetenschappelijke en commerciële informatie die beschikbaar is.

Een van de meest kritische factoren voor het voortbestaan   van de soort op de lange termijn is
de gelokaliseerde dichtheden van reproductief actieve volwassenen. Uit de resultaten van onze
analyse bleek dat 25 jurisdicties (dwz Anguilla, Antigua en Barbuda, Aruba, de centrale en
noordelijke Bahama's, Barbados, Belize, Bermuda, Bonaire, Britse Maagdeneilanden, het
vasteland van Colombia, Quitasueño en Serranilla Banks, Curaçao, Dominica , Dominica
Republiek, Grenada, Guadeloupe, Haïti, Martinique, Mexico, Monserrat, Panama, St. Vincent en
de Grenadines, St. Barthelemy, Trinidad en Tobago, Verenigde Staten (Florida), Puerto Rico,
Amerikaanse Maagdeneilanden en Venezuela) hebben volwassen dichtheden onder de
kritische drempel van 50 conch/ha die vereist is voor elke reproductieve activiteit. Deze
jurisdicties komen overeen met ongeveer 27 procent (19.625 km2) van de geschatte
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beschikbare habitat in het Caribisch gebied. Nog eens 5 jurisdicties (dwz de Kaaimaneilanden,
Honduras, St. Eustatius, St. Kitts en Nevis, en het mesofotrische rif van Puerto Rico) hebben
volwassen dichtheden die onder de 100 schelp/ha minimumdrempel voor succesvolle
reproductieve activiteit liggen. Er zijn 9 jurisdicties (dwz Costa Rica, Cuba, Colombia's Serrana
Bank, de Bahama's' Cay Sal Bank en Jumentos en Ragged Cays, Jamaica's Pedro Bank,
Nicaragua, Saba, St. Lucia, en Turks- en Caicoseilanden) die volwassen conch-dichtheden
hebben (>100 schelp/ha) voldoende om een   succesvolle reproductieve activiteit in stand te
houden. Deze jurisdicties bevatten ongeveer 61 procent (44.589 km2) van de geschatte
beschikbare habitat in het Caribisch gebied. Bovendien geeft modellering aan dat de
connectiviteit in het Caribisch gebied aanzienlijk is beïnvloed (Vaz et al. 2022). Een aantal
historisch belangrijke ecologische corridors voor de larvale stroom zijn niet langer functioneel,
en de meeste populaties van de kroonslak die van oudsher als bronnen van larven dienden, zijn
ingestort.

Beschikbare dichtheidsgegevens kunnen om verschillende redenen moeilijk te interpreteren
zijn, onder meer omdat de onderzoeksmethoden uiteenliepen, onderzoeken in veel gebieden
ontbraken en, in sommige gevallen, onderzoeken tientallen jaren oud waren. Bovendien zijn
schelpdieren niet gelijkmatig over de ruimte verdeeld; zelfs in rechtsgebieden met zeer lage
dichtheden bestaan   er waarschijnlijk enkele gebieden boven de kritische dichtheidsdrempel
waar enige reproductie plaatsvindt (bijv. Florida). In termen van de geëxtrapoleerde schattingen
van de totale overvloed, die suggereren dat er miljoenen schelpdieren in het Caribisch gebied
zijn, merkte de SRT op dat dit voornamelijk was gebaseerd op zeer onzekere
populatieschattingen uit 7 rechtsgebieden (dwz de Bahama's, Jamaica, Turks- en
Caicoseilanden, Cuba, Nicaragua, Honduras en Mexico), die 95 procent van alle volwassen
schelpdieren uitmaken. Bovendien is de dichtheid een sterkere indicator van de status van een
populatie dan de totale abundantie, aangezien de dichtheid van de volwassen schelphoorn
rechtstreeks de kans op het lokaliseren van een ontvankelijke partner beïnvloedt. Als er grote
aantallen koninginnenschelp voorkomen, maar wijdverspreid zijn over een groot geografisch
gebied, vermindert de lage mobiliteit van de soort de kans op een reproductieve ontmoeting
tussen twee volwassenen, waardoor de algehele productiviteit en duurzaamheid van de
populatie worden beperkt. De best beschikbare informatie over dichtheid en abundantie,
ondanks de beperkingen, suggereert dat er in de meeste rechtsgebieden die hebben geleid tot
bijna-reproductieve mislukking. Daarom is de bevolkingsgroei waarschijnlijk lager dan de
snelheid van vervanging en zal waarschijnlijk in de meeste populaties mislukken van
rekrutering.

In de nabije toekomst wordt een verdere afname van de koninginnenslak verwacht, aangezien
de soort gevaar blijft lopen als gevolg van overmatig gebruik en de ontoereikendheid van de
bestaande regelgevingsmechanismen. Overbevissing is al tientallen jaren de grootste
bedreiging voor koninginnenschelp, waardoor fragmentarische, onsamenhangende populaties
ontstaan   en resulteren in lage lokale dichtheden, met weinig aanwijzingen dat bestaande
regelgevende maatregelen deze trend in het Caribisch gebied kunnen omkeren, aangezien veel
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regelgeving ongepaste morfometrische maatstavenen worden slecht gehandhaafd. In feite heeft
de combinatie van overbenutting en ontoereikende regelgeving geleid tot de achteruitgang van
veel populaties kroonslak-populaties, met name die in de oostelijke en zuidelijke delen van het
Caribisch gebied, waar de populaties van de kroonslak zo uitgeput zijn dat ze de visserij niet
langer kunnen ondersteunen en waarschijnlijk wervingsfalen ervaren. De best beschikbare
informatie geeft aan dat de levensvatbaarheid van de soort momenteel afhankelijk is van de
populaties van de kroonslak die zich voornamelijk in de centrale en westelijke delen van het
Caribisch gebied bevinden, met name de populaties van de kroonslak die worden aangetroffen
in Cuba, de Cay Sal Bank op de Bahama's en Jumentos en Ragged Cay, Turks- en
Caicoseilanden, de Pedro Bank in Jamaica en Nicaragua. Hoewel deze jurisdicties
waarschijnlijk reproductieve koninginnenschelppopulaties ondersteunen (gebaseerd op de
beste beschikbare schattingen van de volwassen dichtheid), exploiteren ze ook visserij op
koninginnenschelpen waarvan het onwaarschijnlijk is dat ze de komende 30 jaar duurzaam
zullen blijven, op basis van de geschatte exploitatiecijfers. Aangezien deze rechtsgebieden
grotendeels zelfrekruteerd zijn, zal overbevissing van deze populaties leiden tot verdere
achteruitgang, wat in de nabije toekomst aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de
reproductieve output en de algehele levensvatbaarheid van de soort. Dit is met name
zorgwekkend omdat de Pedro Bank in Jamaica een belangrijke ecologische corridor is die de
uitwisseling van larven in de hele regio ondersteunt. Dus als Jamaica's populatie schelphoorns
reproductief zou worden aangetast, zou dit de connectiviteit van de populatie verder
verminderen, waardoor extra vatbaarheid ontstaat voor de resterende schelppopulaties.
Bovendien draagt   IOO-visserij bij tot overbenutting van de soort omdat er een gebrek is aan
adequate regelgevende mechanismen en handhaving van de geldende regelgevende
maatregelen, met name in Colombia, Cuba, Dominicaanse Republiek, de Bahama's, Honduras,
Jamaica, Nicaragua en Turks-en Caicoseilanden. Als er niets aan wordt gedaan, zullen deze
extra verwijderingen de komende 30 jaar waarschijnlijk de afname van de overvloed en de
bijbehorende dichtheden versnellen. Naarmate de visserij op schelphoorns blijft sluiten en de
populaties uitgeput raken, zal IOO waarschijnlijk blijven bestaan   of toenemen, en zonder
adequate handhaving om de illegale vangst van schelphoorn te stoppen, zal de soort zich in de
komende 30 jaar op een neerwaarts traject blijven bevinden en met uitsterven worden bedreigd.
De implementatie en handhaving van passende beheersmaatregelen zou de dreiging van
overbenutting van de kroonslak kunnen verminderen, maar de bestaande regelgeving en,
belangrijker nog, de handhaving van deze regelgeving is momenteel ontoereikend of ontbreekt
in het hele verspreidingsgebied van de soort.

Tot slot, bedreigingen als gevolg van klimaatverandering omvatten een verhoogde temperatuur
van het zeeoppervlak, verzuring van de oceaan en veranderde circulatiepatronen. Een
verhoogde temperatuur van het zeeoppervlak en de verzuring van de oceaan kunnen leiden tot
verminderde reproductieve activiteit en hogere sterftecijfers van veligers, wat de gevolgen voor
de rekrutering van deze soort verder verergert. Veranderingen in circulatiepatronen in de
Caribische Zee kunnen een significante en wijdverbreide bedreiging vormen voor de
verspreidings-, overlevings- en rekruteringsprocessen van koninginnenschelplarven, maar de
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mate waarin deze bedreiging de overleving van de soort zal beïnvloeden, is op dit moment niet
goed begrepen. Hoewel er enige onzekerheid bestaat over de timing van eventuele
verschuivingen en over de ruimtelijke schaal waarop deze zullen plaatsvinden, concluderen we
dat de beste beschikbare informatie erop wijst dat klimaatverandering in de voorzienbare termijn
aanzienlijk zal bijdragen aan het risico van uitsterven van de soort toekomst.

Op basis van alle voorgaande informatie, die de beste wetenschappelijke en commerciële
gegevens vertegenwoordigt die beschikbaar zijn met betrekking tot de huidige demografische
risico's en bedreigingen voor de soort, concluderen we dat de koninginnenslak momenteel niet
met uitsterven wordt bedreigd, maar dit binnen afzienbare tijd waarschijnlijk zal worden.
toekomst in het hele assortiment. We concluderen dat de soort momenteel geen hoog risico op
uitsterven heeft vanwege het volgende: de soort heeft een brede verspreiding en komt nog
steeds voor in zijn hele geografische verspreidingsgebied en is niet beperkt of beperkt tot een
klein geografisch gebied; de soort lijkt in geen enkel rechtsgebied te zijn uitgeroeid en kan nog
steeds worden gevonden, zij het in de meeste gevallen in lage dichtheden, in het hele
geografische bereik; en er zijn verschillende jurisdicties met populaties van
koninginnenschelpen die bijdragen aan de levensvatbaarheid van de soort, zodat de soort niet
met uitsterven wordt bedreigd. Zoals eerder besproken, zijn er 9 jurisdicties waarvan wordt
geschat dat ze een dichtheden hebben van meer dan 100 schelphoorns per ha voor volwassen
schelpdieren en dat ze ongeveer 61 procent van het geschatte leefgebied van de
schelpkoningin uitmaken. Let op: als de Bahama's uit de set van 9 jurisdicties zouden worden
verwijderd, zou de schatting van het leefgebied worden teruggebracht tot 32 procent. Van de 9
jurisdicties hebben de populaties van de kroonslak in Cuba, Jamaica en enkele van de
Colombiaanse banken hoge BC-waarden (zie figuur 13 in Horn et al. 2022), wat aangeeft dat
deze gebieden de stroom van kroonslaklarven vergemakkelijken, waardoor sommige
uitwisseling van larven en behoud van enige genetische diversiteit.

Aanzienlijk deel van zijn verspreidingsgebied

Volgens de ESA moet een soort worden opgenomen in de lijst als hij met uitsterven wordt
bedreigd of waarschijnlijk zal worden in de nabije toekomst in zijn gehele verspreidingsgebied of
een aanzienlijk deel van zijn verspreidingsgebied (SPR). In 2014 hebben de Fish and Wildlife
Service en de NMFS van de Verenigde Staten de laatste hand gelegd aan een gezamenlijk
significant deel van hun bereikbeleid (SPR-beleid) dat een analysekader en definitie bood voor
een "aanzienlijk" deel van het bereik van een soort (79 FR 37577; 1 juli). , 2014). Verschillende
aspecten van dit gezamenlijke beleid zijn sindsdien echter ongeldig verklaard.bijzonder in
Centrum voor Biologische Diversiteit v. Everson, 435 F. Supp. 3d 69 (DDC 2020), heeft de
rechtbank het aspect van het SPR-beleid van 2014 geschrapt dat op voorwaarde dat de
diensten geen analyse uitvoeren van significante delen van het verspreidingsgebied van een
soort als de soort het rechtvaardigt om als bedreigd in het hele verspreidingsgebied te worden
vermeld. Bovendien werd de definitie van "aanzienlijk" in het SPR-beleid in 2018 in het hele
land geschrapt (zie Desert Survivors v. US Dep't of Interior, 321 F. Supp. 3d 1011 (ND Cal.
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2018)). Daarom voeren we nu SPR-analyses uit, zelfs in gevallen waarin we tot de conclusie
komen dat een soort bedreigd wordt, en voeren we soortspecifieke evaluaties uit om te bepalen
of een deel van het bereik van een soort "significant" is. Bij het bepalen of een "gedeelte" als
"aanzienlijk" wordt aangemerkt, evalueren we het biologische belang en de bijdrage van de
soort binnen het gedeelte aan de levensvatbaarheid van de totale soort met behulp van de
belangrijkste principes van de natuurbeschermingsbiologie. In het bijzonder beschouwen we de
bijdrage van het "deel" aan de levensvatbaarheid van de soort als geheel in termen van
overvloed, productiviteit, connectiviteit en diversiteit vanuit het verleden, het heden en de
toekomst, voor zover mogelijk en afhankelijk van de best beschikbare soorten. specifieke
gegevens en informatie.

Zoals besproken in het SPR-beleid, zijn er theoretisch oneindig veel manieren om het
verspreidingsgebied van een soort in porties te verdelen; het heeft echter geen zin om delen te
evalueren die geen redelijke kans hebben om zowel "significant" te zijn als, in dit geval, met een
"hoog risico" op uitsterven. Daarom werd een screeninganalyse uitgevoerd om geschikte delen
van het bereik te identificeren voor verdere evaluatie. Omdat er meerdere niveaus van
biologische organisatie zijn waarmee we delen van het bereik van de kroonslak kunnen
screenen voor doeleinden van deze analyse, in plaats van één niveau of schaal te gebruiken,
hebben we drie verschillende ruimtelijke schalen overwogen: (1) de jurisdictieschaal, die
afzonderlijk beschouwt de 39 managementjurisdicties of "populaties" (zoals beschreven in Vaz
et al. 2022); (2) de ecoregionale schaal, die een of meer 39 beheersjurisdicties groepeert in 10
mariene ecoregio's (Spaulding et al. 2007); en (3) één macroregio (dwz de Kleine Antillen), die
twee van de 10 mariene ecoregio's in een enkel deel groepeert. Zoals in deze sectie in meer
detail wordt beschreven, werden op elk van deze schalen delen van het verspreidingsgebied
van de soort gescreend om te bepalen of het potentieel een "hoog risico" heeft en of het
potentieel "significant" is. Als aan beide screeningstests werd voldaan, werd het specifieke deel
verder geëvalueerd om te bepalen of de koninginnenschelp in dat deel een hoog risico op
uitsterven loopt, en zo ja, of het deel "aanzienlijk" is.

Management Jurisdictionele (“Populatie”) Benadering van SPR

Het meest gedetailleerde niveau dat wordt gebruikt in de SPR-analyse is de
managementjurisdictiebenadering. De SRT was van mening dat deze benadering geschikt was
omdat de resolutie van de beheersjurisdictie consistent is met het niveau van resolutie dat
beschikbaar is voor de primaire bedreigingen voor de soort (dwz overmatig gebruik en
ontoereikendheid van regelgevende maatregelen) en de beschikbare gegevens om de
levensvatbaarheid van de soort te informeren, inclusief landingsgegevens,
onderzoeksgegevens en connectiviteitsgegevens (Horn et al. 2022; Vaz et al. 2022). De meeste
relevante gegevens over de kroonslak (dwz connectiviteit, dichtheid, aanlandingen en
exploitatiepercentages) werden verzameld of samengevat op jurisdictieniveau, en de
belangrijkste bedreigingen voor koninginnenschelp worden beheerd op jurisdictieniveau. In
navolging van Vaz et al. (2022), de SRT evalueerde "populaties" op basis van jurisdictiegrenzen
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(dwz populaties werden gedefinieerd door jurisdictieverdelingen). Op dit resolutieniveau
ontdekte de SRT dat het het risico en de potentiële betekenis van een populatie nauwkeuriger
kon beoordelen.

Tientallen managementjurisdicties moesten worden geëvalueerd door de SRT en de
beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens waren variabel. Om de analyse te stroomlijnen,
heeft de SRT eerst gescreend op delen van het bereik waarvoor er substantiële informatie in het
record is waaruit blijkt dat zowel (1) de soort redelijkerwijs een "hoog risico" loopt in dat deel; en,
(2) het is redelijk waarschijnlijk dat het deel significant is. Gebieden waarvoor substantiële
informatie aangaf dat de jurisdictie aan beide tests voldeed, kwamen in aanmerking voor
verdere overweging. Om deze eerste screeningsstap uit te voeren, ontwikkelde de SRT een
gestandaardiseerd beoordelingsinstrument met specifieke screeningcriteria, dat een consistent
referentiekader bood voor het bepalen van het potentiële risiconiveau en de significantie in
managementjurisdicties (zie S4 in Horn et al. 2022). Het gestandaardiseerde
beoordelingsinstrument was gericht op het onderscheiden van kenmerken voor potentieel risico
zoals aangegeven door paaiaggregatiedichtheid en potentiële significantie zoals aangegeven
door potentiële bijdragen aan de levensvatbaarheid van de populatie.

In de beoordelingstool liep een deel van het verspreidingsgebied van de soort potentieel een
"hoog risico" op uitsterven als de jurisdictie een exploitatiegraad van meer dan 8 procent had, of
een mediane dichtheid van volwassen koninginnenschelpen van minder dan 50 schelp/ha. Het
beslissingskader van de beoordelingstool markeert jurisdicties die het beoogde
exploitatiepercentage van 8 procent overschrijden omdat dit een regionale richtlijn is voor het
opzetten van een duurzame visserij op kroonslak (dat wil zeggen, de visserij mag niet meer dan
8 procent van de biomassa van een gezond bestand verwijderen; Prada et al. 2017). Aangezien
het doel voor het exploitatiepercentage van 8 procent "duurzaamheid" is van de visserij op
koninginnenslak met dichtheden die succesvolle reproductieve activiteit kunnen ondersteunen
(dwz ten minste 100 volwassen schelphoorns/ha), is het markeren van jurisdicties die deze
benchmark overschrijden een conservatieve benadering voor het identificeren delen waar de
soort potentieel een hoog risico vormt. De SRT beschouwde populaties met een mediane
dichtheid van volwassen koninginnenschelpen van minder dan 50 conch/ha ook als potentieel
hoog risico, omdat populaties met dichtheden onder deze drempel een significant risico lopen
op reproductief falen.

In de beoordelingstool werd een rechtsgebied als potentieel beschouwd significant als het
voldeed aan een van de twee criteria (criterium 1 of criterium 2) met betrekking tot zijn bijdrage
aan de levensvatbaarheid van de soort, en een derde criterium (criterium 3) met betrekking tot
zijn connectiviteit met de andere populaties:

1. Overvloed van kroonslak in de jurisdictie is meer dan 5 procent van de totale geschatte
soortendichtheid; of

2. Habitat in de jurisdictie is meer dan 5 procent van alle beschikbare
koninginneschelphabitat; en
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3. Jurisdictie was van oudsher belangrijk voor de connectiviteit van de populatie, omdat het
fungeerde als een belangrijke bronpopulatie of ecologische corridor.

Deze benadering van screening op potentieel significante bijdragen aan de levensvatbaarheid
houdt rekening met zowel de hedendaagse bijdragen van de populatie aan de soortenrijkdom
(criterium 1) als de historische capaciteit van de populatie om een   aanzienlijk deel van de
soortenrijkdom te dragen op basis van de beschikbare habitat (criterium 2). Beschikbare habitat
werd gebruikt als een proxy voor historische populatiegrootte volgens Vaz et al. (2022) omdat in
veel rechtsgebieden de koninginnenschelp is uitgeput door tientallen jaren van overbevissing en
er geen onderzoeksgegevens beschikbaar zijn om de omvang van de niet-beviste populatie te
informeren. Hoewel de feitelijke dichtheden van de paaibiomassa van schelphoorns die in het
verleden binnen een bepaald rechtsgebied mogelijk zijn ondersteund, zou afhangen van de
specifieke habitatkenmerken van dat gebied, uitgebreide kaarten van habitattypen in het
Caribisch gebied, evenals informatie over de relaties tussen habitattypen en hun respectieve
schelpdichtheden bij draagvermogen zijn niet beschikbaar. Bij gebrek aan dergelijke
gedetailleerde informatie ging de SRT ervan uit dat gelijke paaibiomassa-dichtheden en
consistente vruchtbaarheid per hoofd van de bevolking in de regio redelijke benaderingen
waren voor het begrijpen van relatieve historische populatiegroottes en relatieve algemene
connectiviteitspatronen in een historisch pre-exploitatiescenario.

De onafhankelijke overweging van de beschikbare habitat (criteria 2) zorgde ervoor dat
populaties die niet aan criterium 1 voldeden als gevolg van afname van het aantal (dwz eerdere
overexploitatie) nog steeds als potentieel significant konden worden beschouwd op basis van
hun vermogen om schelppopulaties te ondersteunen, zoals afgeleid uit de beschikbare habitat .
Relatief lage drempels (5 procent) werden vastgesteld voor criteria 1 en 2 om een   alomvattende
evaluatie te garanderen van elk potentieel deel van het verspreidingsgebied van de soort dat op
de beheersjurisdictieschaal werd beoordeeld.

De laatste drempel in het beoordelingsinstrument van de SRT voor potentiële significantie
(criteria 3) beoordeelde het vermogen van een rechtsgebied om zinvolle bijdragen te leveren
aan de levensvatbaarheid van de soort als geheel. Dit criterium werd gescreend met een
BC-waarde die in alle jurisdicties boven de mediaan lag (Vaz et al. 2022). De BC-waarde meet
de relatieve invloed van de reproductieve output van de koninginnenschelp van een
rechtsgebied op de stroom van larven tussen elk ander paar rechtsgebieden in het bereik van
de soort. De SRT beschouwde de BC van onbenutte scenario's in hydrodynamische modellen
gesimuleerd in Vaz et al. (2022) om de bijdrage van elk rechtsgebied aan de levensvatbaarheid
van de soort als geheel te beoordelen. De onbenutte BC-waarde vertegenwoordigt de
historische verbindingen tussen populaties die zijn gecreëerd door de verspreiding van larven
en is een indicator van de algehele potentiële "verbondenheid" van individuen binnen elk
rechtsgebied. De mediaan werd gekozen om hoge versus lage niveaus van connectiviteit af te
bakenen, zoals gemeten door BC. Het gebruik van de mediaan als screeningsstatistiek is
geschikt, aangezien de BC-waarden een relatieve schaal zijn van niet-normaal verdeelde
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waarden (Vaz et al. 2022). Als de reproductieve output van jurisdicties met een hoge BC (dwz
boven de mediaan) significant zou afnemen, zou een verminderde genetische vermenging over
de regio als geheel worden verwacht, zoals werd gerapporteerd door Vaz et al. (2022) onder
hedendaagse exploitatieniveaus. De SRT gebruikte BC-waarden uit het niet-geëxploiteerde
connectiviteitsscenario (Vaz et al. 2022), dat verantwoordelijk is voor historisch paaipotentieel
en niet wordt beïnvloed door hedendaagse verminderingen van reproductieve output van
overgeëxploiteerde locaties. We zijn het eens met de SRT dat het gebruik van de pre-exploitatie
BC-maatstaf het "potentieel" van een jurisdictie vertegenwoordigt om bij te dragen aan de
ruimtelijke connectiviteit van de soort als geheel. Jurisdicties met een hoge BC-waarde
functioneerden historisch als ecologische corridors en waren biologisch belangrijk om larvale en
genetische stromen te vergemakkelijken, waardoor de versnippering van het assortiment werd
voorkomen (Vaz et al. 2022). De BC-maatstaf (criterium 3) evalueert dus de historische
bijdragen van elk rechtsgebied aan de levensvatbaarheid, met name ruimtelijke connectiviteit,
ongeacht hun huidige status. Aanvullende bespreking van het beoordelingsinstrument en
methodologische details vindt u in Horn et al. (2022).

Resultaten van de benadering van het rechtsgebied (“populatie”) van SPR

Door gebruik te maken van dit beoordelingsinstrument identificeerde de SRT 30 potentieel
risicovolle conch-jurisdicties en 3 potentieel significante jurisdicties (Bestand S4 in Horn et al.
2022). Alleen het rechtsgebied van Nicaragua voldeed aan zowel de potentieel hoge risico- als
de potentieel significante criteria. Geen enkel ander deel van het soortenbereik op
jurisdictieniveau voldeed aan zowel de potentieel risicovolle als potentieel significante criteria
(Bestand S4 in Horn et al. 2022). De SRT concludeerde bij consensus dat geen andere delen
van het soortbereik op jurisdictieniveau verdere overweging rechtvaardigden.

De SRT evalueerde verder het Nicaragua-gedeelte van het verspreidingsgebied van de soort
om te bepalen of deze jurisdictie zowel significant was als met een "hoog risico" op uitsterven.
Omdat aan beide voorwaarden moet worden voldaan, ongeacht welke vraag als eerste wordt
beantwoord, hoeft bij een negatief antwoord op de eerste vraag de andere vraag niet te worden
beoordeeld voor dat deel van het verspreidingsgebied van de soort. Bij het uitvoeren van de
SPR-analyse voor koninginnenschelp koos de SRT ervoor om eerst de kwestie van het "hoge
risico" van uitsterven aan te pakken. De leden van de soort binnen het deel lopen mogelijk een
"hoog risico" op uitsterven als de leden zich op of nabij een niveau van overvloed, productiviteit,
ruimtelijke structuur of diversiteit bevinden dat de voortdurende persistentie van de leden in
twijfel trekt. Evenzo kunnen de leden van de soort binnen het gedeelte een "hoog risico" lopen
om uit te sterven als de leden worden geconfronteerd met duidelijke en actuele bedreigingen
(bijv. Beperking tot een klein geografisch gebied; dreigende vernietiging, wijziging of inperking
van leefgebied; of ziekte epidemie) die dreigende en substantiële demografische risico’s met
zich mee kunnen brengen.

Zoals met koninginnenschelp in zijn hele verspreidingsgebied, is de grootste bedreiging voor
het deel van de bevolking van Nicaragua overbenutting door commerciële, ambachtelijke en
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IOO-visserij. Nicaragua is een van de belangrijkste producenten van koninginnenschelpvlees in
het Caribisch gebied, en de aanvoer en vangstquota zijn sinds het midden van de jaren
negentig aanzienlijk toegenomen. Zo stelde Nicaragua in 2003 zijn quotum vast op 45 miljoen
ton (verwerkt vlees), maar in 2009 was het quotum verhoogd tot 341 miljoen ton (verwerkt
vlees) en 41 miljoen ton voor wetenschappelijke doeleinden (waardoor het totale quotum voor
koninginnenschelpen op ongeveer 382 miljoen ton kwam). mt). In 2019 werd het
wetenschappelijke quotum ingetrokken en het quotum voor verwerkt vlees bijna verdubbeld tot
een jaarlijks exportquotum van 628 mt (FAO Western Central Atlantic Fishery Commission
2020). De meest recente schattingen van de dichtheid, uitgevoerd in 2016, 2017 en 2018,
geven aan dat de dichtheid voldoende is om enige rekrutering te ondersteunen; vergelijkingen
tussen onderzoeksjaren wijzen echter op een dalende trend. Zo werden in 2009 uitgevoerde
onderzoeken ongeveer 176-267 schelpdieren per hectare geregistreerd, terwijl onderzoeken in
oktober 2016, maart 2018 en oktober 2019 70 tot 109 schelpdieren per hectare aangaven, wat
wijst op een afname van de dichtheden (FAO Western Central Atlantic Fishery Commission
2020) . Er werd geen aanvullende informatie verstrekt over de methodologie voor de meer
recente onderzoeken (dwz er werd geen locatie, seizoen, gebied of leeftijdsklasse verstrekt).

Depensatoire problemen zijn een belangrijke factor die het herstel van overgeoogste
koninginnenschelppopulaties beperkt (Appeldoorn 1995; Stoner et al. 2012c). Bovendien zijn
koninginnenschelpen in het Nicaraguaanse deel van het verspreidingsgebied van de soort
waarschijnlijk sterk afhankelijk van zelfrekrutering (Vaz et al. 2022), wat betekent dat lokale
uitputting negatieve gevolgen zou hebben voor het vermogen om te herstellen. Op basis van de
beschikbare informatie concludeerde de SRT dat de afnemende trend in de dichtheden van de
kroonslak in deze jurisdictie, in combinatie met de toenemende quota, wijst op een ontoereikend
beheer van de schelpvisserij en een kans op niet-duurzame visserij op het bestand.

de huidige geschatte exploitatiegraad in Nicaragua (dat 8,8 procent) slechts iets boven de
doelstelling van 8 procent voor duurzame visserij op bestanden met een dichtheid van ten
minste 100 volwassen schelphoorns/ha ligt. De best beschikbare informatie suggereert dat de
huidige exploitatieniveaus de duurzame niveaus voor het niveau van reproductieve activiteit in
Nicaragua overschrijden. Gezien de huidige exploitatiegraad (en het potentieel voor stijgingen
van deze snelheid, gezien de trend in de quotabepaling door de jaren heen) en de dalende
trend in de dichtheden van de kroonslak, concludeerde de SRT dat de best beschikbare
informatie erop wijst dat deze subpopulatie niet momenteel met een "hoog risico" van uitsterven.
We hebben de beoordeling, definities en grondgedachte van de SRT beoordeeld en zijn het
eens met de vastberadenheid ervan. We concluderen dus dat het Nicaraguaanse deel van het
verspreidingsgebied van de soort momenteel niet met uitsterven wordt bedreigd, maar binnen
afzienbare tijd waarschijnlijk wel zal worden. Deze bevinding komt overeen met de brede
bepaling van de soort, dat koninginnenschelp momenteel niet met uitsterven wordt bedreigd,
maar waarschijnlijk binnen afzienbare toekomst zal worden.
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Ecoregionale benadering van SPR

Wij, NMFS, hebben de SPR-evaluatie van de SRT uitgebreid en overwogen of er extra porties
of combinaties van porties waren die zowel significant als met een "hoog risico" zouden kunnen
zijn. We hebben de benadering van de SRT voor het evalueren van populaties op de
jurisdictieschaal uitgebreid naar het evalueren van metapopulaties op de bredere ecoregionale
schaal. We evalueerden tien erkende mariene ecoregio's in het Caribische bekken, de Golf van
Mexico en de zuidwestelijke Sargassozee (8-35 ° N, 56-98 ° W) als populatiedelen van de
koninginnenschelp: (1) de noordelijke Golf van Mexico, (2) de zuidelijke Golf van Mexico, (3) de
Floridian, (4) Bermuda, (5) de Bahama's, (6) de Grote Antillen, (7) de Zuidwestelijke Caraïben,
(8) de Westelijke Caraïben, (9) de Oostelijke Caraïben , en (10) de zuidelijke Caraïben (zie
figuur 1 in Spalding et al. 2007). Deze mariene ecoregio's vertegenwoordigen grootschalige
patronen van soorten en gemeenschappen in de oceaan en zijn ontworpen als een hulpmiddel
voor het plannen van instandhouding op verschillende schalen en het beoordelen van
instandhoudingsinspanningen en hiaten wereldwijd. Deze mariene ecoregio's volgen ook de
connectiviteitsanalyse van Vaz et al. (2022), omdat de grootschalige patronen van soorten en
gemeenschappen die worden gebruikt om ecoregio's aan te duiden, ruimtelijke nabijheid en
hydrodynamische connectiviteit weerspiegelen. Het gebruik van gedefinieerde mariene
ecoregio's stelde ons in staat om een   wereldwijd erkende benadering te gebruiken voor het
groeperen van rechtsgebieden in grotere populatiegedeelten voor de SPR-analyse die
consistent is met ons specifieke begrip van de connectiviteit van de populatie van de kroonslak
en regionale hydrodynamische processen. Als zodanig zijn de rechtsgebieden binnen de tien
mariene ecoregio's vergelijkbaar wat betreft hun bijdragen aan de levensvatbaarheid van de
soort.

Van de tien beschouwde mariene ecoregio's, bestaan   er vier (dwz noordelijke Golf van Mexico,
de zuidelijke Golf van Mexico, Floridian, Bermuda) uit afzonderlijke jurisdicties (dwz Mexico,
waarvan delen de noordelijke en zuidelijke ecoregio's van de Golf van Mexico vormen, Florida
en Bermuda) en werden geëvalueerd door de SRT volgens de rechtsgebied van het
management (“populatie”) hierboven beschreven benaderingGeen van deze afzonderlijke
jurisdicties voldeed aan zowel de potentieel hoge risico- als de potentieel significante criteria die
door de SRT worden gebruikt om verdere evaluatie te rechtvaardigen.

NMFS evalueerde de andere zes mariene ecoregio's (dwz de Bahama's, de Grote Antillen, de
Zuidwestelijke Caraïben, de Westelijke Caraïben, de Oostelijke Caraïben en de Zuidelijke
Caraïben) om te bepalen of er enige konden worden geïdentificeerd als potentieel significante
delen van het bereik. Er zijn beperkte verschillen in de geschiktheid van bestaande regelgeving
of beheersmaatregelen over het verspreidingsgebied van de soort. Bovendien is de
belangrijkste bedreiging voor de soort (overbenutting) wijdverbreid in het verspreidingsgebied
van de soort. Verschillende delen van het verspreidingsgebied van de soort kunnen echter met
grotere demografische risico's worden geconfronteerd. Als zodanig hebben we, in navolging van
de hierboven beschreven screeningaanpak van de SRT, onze analyse gericht op het
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percentage rechtsgebieden binnen een ecoregio met waarschijnlijk reproductief falen (dwz <50
volwassenen/ha) om te bepalen of een ecoregio potentieel "hoog risico" was. Er werd
vastgesteld dat een ecoregio mogelijk een "hoog risico" loopt als de meerderheid van de
rechtsgebieden binnen het deel onder de drempel van 50 volwassenen/ha lag.

Om te bepalen of een ecoregio "potentieel significant" was, evalueerden we bijdragen aan de
levensvatbaarheid van de populatie op basis van de beschikbaarheid en connectiviteit van
habitats vergelijkbaar met criterium 2 en 3 hierboven, maar op een grotere ruimtelijke schaal.
Het percentage beschikbare conchhabitat in alle jurisdicties binnen een ecoregio kon eenvoudig
worden samengevoegd. We gebruikten de beschikbare habitat binnen een ecoregio in
verhouding tot de totale habitat binnen het bereik van de soort als maatstaf voor de mogelijke
historische bijdrage van de ecoregio aan de levensvatbaarheid van de populatie. De gegevens
voor connectiviteit konden niet worden geaggregeerd tussen rechtsgebieden binnen een
ecoregio; daarom hebben we ons gericht op het percentage rechtsgebieden binnen de ecoregio
dat sterk verbonden was, zoals aangegeven door de historische BC-waarden boven de
mediaan. Sterk verbonden rechtsgebieden binnen de ecoregio dienen (of dienden ooit) als
belangrijke larvale bronnen, waardoor de genenstroom wordt vergemakkelijkt en de
populatieconnectiviteit in stand wordt gehouden. We beschouwden een ecoregio als potentieel
"significant" als het percentage van de conch-habitat in de ecoregio meer dan 5 procent van de
totale beschikbare conch-habitat over het hele bereik (criterium 2 van hierboven) was en de
meeste jurisdicties binnen de ecoregio sterk verbonden waren als aangegeven door een hoge
historische BC-waarde (criterium 3 van boven). Deze benadering stelt ons in staat om de
historische capaciteit van ecoregio's te evalueren om een   aanzienlijk deel van de
soortenrijkdom te dragen en het vermogen ervan om zinvolle bijdragen te leveren aan de
levensvatbaarheid van de soort als geheel bij het bepalen of de ecoregio significant is.

Resultaten van de mariene ecoregionale benadering van SPR

1. De Bahama

's De Bahamaanse ecoregio bestaat uit de Bahama's en de Turks- en Caicoseilanden. De
wateren van deze twee landen vertegenwoordigen 30 procent van de beschikbare habitat voor
koninginnenschelpen en bevatten naar schatting 118 miljoen paaiende volwassen
koningsschelpkoningen met dichtheden van meer dan 100 schelphoorns/ha. Geen van deze
jurisdicties heeft een mediane schatting van de volwassen dichtheid van minder dan 50
conch/ha; dus deze ecoregio voldoet niet aan de drempel om als potentieel "hoog risico" te
worden beschouwd. Als zodanig hebben we niet geëvalueerd of deze ecoregio significant zou
kunnen zijn.

2. De Grote Antillen

De ecoregio van de Grote Antillen bestaat uit de Britse Maagdeneilanden, Cuba, de
Kaaimaneilanden, de Dominicaanse Republiek, Haïti, Jamaica, Puerto Rico en de Amerikaanse
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Maagdeneilanden. De helft van de jurisdicties in het deel van de Grote Antillen heeft
schattingen van de gemiddelde volwassen dichtheid van minder dan 50 schelphoorn/ha; er
blijven echter naar schatting 473 miljoen paaiende volwassenen in jurisdicties met een dichtheid
van volwassen koninginnenschelpen van meer dan 100 schelphoorn/ha. Dit deel voldoet dus
niet aan de drempel om als potentieel "hoog risico" te worden beschouwd. Als zodanig hebben
we niet geëvalueerd of deze ecoregio 'aanzienlijk' zou kunnen zijn. We merkten op dat de acht
jurisdicties in de ecoregio van de Grote Antillen 36 procent vertegenwoordigen van de totale
geschatte habitat van de koninginnenschelp en 63 procent van de rechtsgebieden binnen deze
ecoregio sterk met elkaar verbonden zijn.

3. De zuidwestelijke Caraïben

De ecoregio van de zuidwestelijke Caraïben bestaat uit Colombia (banken op het vasteland en
offshore), Costa Rica, Nicaragua en Panama. Samen vertegenwoordigen deze vier jurisdicties
10 procent van de totale beschikbare habitat voor koninginnenschelpen, en 75 procent van
deze jurisdicties was sterk verbonden. Alleen Panama had een dichtheid van volwassen
koninginnenschelpen van minder dan 50 schelp/ha. Binnen het ecoregionale deel van het
zuidwestelijke Caribische gebied blijven naar schatting 89 miljoen paaiende volwassenen over
met een volwassen dichtheid van meer dan 100 schelphoorn/ha. Deze ecoregio voldoet dus
niet aan de drempel om als potentieel "hoog risico" te worden beschouwd. Als zodanig hebben
we niet geëvalueerd of deze ecoregio 'aanzienlijk' zou kunnen zijn.

4. De westelijke Caraïben

De ecoregio van de westelijke Caraïben bestaat uit Belize; Honduras; Guatemala; en Quintana
Roo, Mexico. Van deze rechtsgebieden is Guatemala niet geëvalueerd vanwege een gebrek
aan gegevens. De jurisdicties in de West-Caribische ecoregio worden gekenmerkt door lage
mediane dichtheden, ontoereikendheid van bestaande regelgevingsmechanismen om juveniele
oogst te voorkomen (Horn et al. 2022; Arzu 2019, Tewfik et al. 2019) en voortdurende illegale
oogst (Horn et al. 2022 ; CITES 2012). Van de drie jurisdicties met gegevens hebben er twee
(67 procent) een gemiddelde volwassen dichtheid van minder dan 50 conch/ha, en geen van de
drie heeft een mediane volwassen dichtheid van meer dan 100 conch/ha. We merken op dat
verschillende onderzoeken in Belize, Honduras en Mexico locaties hebben geïdentificeerd met
een dichtheden van de kroonslak van meer dan 100 kroonslak/ha; veel van deze schattingen
van de dichtheid omvatten echter onrijpe schelp. Er zijn drie onderzoeken in Belize en 18 in
Mexico die een dichtheden van volwassen koninginnenslak meldden van meer dan 100
kroonslak/ha (Figuur 20 in Horn et al. 2022); de meeste van deze onderzoeken werden echter
meer dan tien jaar geleden uitgevoerd. We merken op dat onderzoeken in de buurt van Xel-Ha
in Quintana Roo, Mexico een dichtheid van volwassen koninginnenschelpen tussen 405 en 665
conch/ha hebben geregistreerd (Aldana Aranda et al. 2014); deze onderzoeken zijn echter
uitgevoerd in 2012 en de studiegebieden waren klein (1 ha). Dus, omdat de meeste jurisdicties
in de westelijke Caribische ecoregio een gemiddelde volwassen conch-dichtheden van minder
dan 50 conch / ha hebben, werd deze ecoregio geïdentificeerd als potentieel met "hoog risico".
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Nadat we de West-Caribische ecoregio hebben geïdentificeerd als potentieel met 'hoog risico',
hebben we geëvalueerd of deze ecoregio mogelijk 'aanzienlijk' is. De ecoregio van het
West-Caribische gebied bevat 12 procent van de totale beschikbare schelphabitat. Honduras
heeft een beperkte lokale retentie van schelphoornlarven (Vas et al. 2022). Historisch gezien
zou Honduras larven hebben geleverd aan Belize en Mexico. Momenteel fungeert Honduras
vooral als een gootsteen voor larven uit Nicaragua en de Serrana Bank in Colombia. De
schelppopulatie van Mexico heeft een lage lokale retentie van larven. Met betrekking tot
connectiviteit fungeert Belize meestal als een gootsteen en heeft het een aanzienlijke lokale
retentie. Belize ontvangt een aanzienlijke aanvoer van larven uit Honduras, en in mindere mate
Nicaragua. Historisch gezien leverde Mexico's schelppopulatie larven aan de Verenigde Staten
(Florida) en ontving ze larven van stroomopwaartse bronnen. Momenteel lijkt Mexico de
reproductieve activiteit niet te ondersteunen, maar ontvangt het larven uit Honduras en de
Serrana Bank in Colombia, en in mindere mate uit Cuba en de Kaaimaneilanden. Vanwege de
positie van de West-Caribische ecoregio leveren rechtsgebieden binnen deze ecoregio larven
aan stroomopwaartse rechtsgebieden binnen de ecoregio en aan de Florida ecoregio. Meer
specifiek, de larven van de kroonslak uit Quintana Roo, Mexico lijken een belangrijke
historische bron te zijn geweest voor de aanvoer van larven naar de Floridiaanse ecoregio, die
als een gootsteen fungeert (Vaz et al. 2022). Momenteel wordt aangenomen dat reproductie
nominaal is zonder levensvatbare stroomopwaartse bronnen van larven, wat wijst op een
beperkte capaciteit voor herstel. Desalniettemin, omdat minder dan de meeste rechtsgebieden
in de ecoregio van het West-Caribisch gebied (33 procent) sterk verbonden zijn; we hebben
vastgesteld dat de ecoregio van het West-Caribische gebied niet "aanzienlijk" is.

5. De oostelijke Caraïben

De ecoregio van de oostelijke Caraïben bestaat uit Anguilla, Antigua en Barbuda, Barbados,
Dominica, Grenada, Guadeloupe, Martinique, Montserrat, Saba, Sint-Eustatius, St. Barthelemy,
St. Kitts en Nevis, St. Lucia, St Maarten, en St. Vincent en de Grenadines. De meeste
jurisdicties binnen deze ecoregio (73 procent) hebben een dichtheid van volwassen
koninginnenschelpen van minder dan 50 conch / ha, wat suggereert dat deze ecoregio mogelijk
een "hoog risico" loopt. Deze ecoregio vertegenwoordigt slechts 5 procent van de totale
geschatte habitat van de koninginnenschelp, maar 73 procent van de jurisdicties is sterk
verbonden, wat suggereert dat deze ecoregio mogelijk 'aanzienlijk' is.

We hebben de ecoregio van de oostelijke Caraïben verder geëvalueerd om te bepalen of dit
deel van het verspreidingsgebied van de soort een "hoog risico" op uitsterven loopt. We hebben
vastgesteld dat er naar schatting 5 miljoen paaiende volwassen dieren overblijven in
rechtsgebieden (dwz Saba en St. Lucia) met een dichtheden van volwassen
koninginnenschelpen van meer dan 100 schelphoorn/ha. Een enkele vrouwelijke schelp legt
tussen de 7-14 eiermassa's met tussen de 500.000-750.000 eieren tijdens een enkel
paaiseizoen (Appeldoorn 2020). De ongeveer 5 miljoen schelphoorns (zie S5 in Horn et al.
2022) in levensvatbare paaiaggregaties zouden dus tot 26 biljoen eieren kunnen produceren in
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één enkel paaiseizoen. De ecoregio in het oostelijke Caribisch gebied heeft waarschijnlijk een
redelijk hoog niveau van zelfwerving (figuren 5, 6 en 8 in Vaz et al. 2022). Gezien de hoge
reproductiecapaciteit van koninginnenschelp die momenteel een levensvatbare
paai-aggregatiedichtheid in deze ecoregio heeft en de capaciteit voor zelfrekrutering binnen de
ecoregio, hebben we vastgesteld dat de oostelijke Caribische ecoregio momenteel geen "hoog
risico" loopt. We merkten op dat er in Saba gedocumenteerde illegale visserij op koningsslak is
in mariene parken, zonder vastgestelde quota voor de visserij op kroonslak (van Baren 2013).
Daarnaast is er in St. Lucia een dalende trend in CPUE en onvoldoende handhaving van
regelgeving (Williams-Peter 2021). We concluderen dus dat het oostelijke Caribische deel van
het verspreidingsgebied van de soort momenteel niet met uitsterven wordt bedreigd, maar
waarschijnlijk binnen afzienbare tijd zal worden, vanwege de aanhoudende bedreigingen en de
afnemende trends in overvloed en productiviteit in de meerderheid van de rechtsgebieden
binnen het Oost-Caribische deel van zijn assortiment. Deze bevinding komt overeen met de
brede bepaling van de soort, dat koninginnenschelp momenteel niet met uitsterven wordt
bedreigd, maar waarschijnlijk binnen afzienbare toekomst zal worden.

6. De zuidelijke Caraïben

De ecoregio van de zuidelijke Caraïben bestaat uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Trinidad en
Tobago en Venezuela. Deze vijf jurisdicties hebben allemaal geschatte dichtheden van minder
dan 50 volwassenen / ha, wat suggereert dat deze ecoregio mogelijk een "hoog risico" loopt.
Van de vijf jurisdicties zijn er drie (60 procent) sterk verbonden. De ecoregio van de zuidelijke
Caraïben omvat echter slechts 2 procent van het totale beschikbare leefgebied van de
koninginnenschelp in het hele verspreidingsgebied van de soort. Als zodanig is het historische
vermogen van deze ecoregio om bij te dragen aan de levensvatbaarheid van de
koninginnenschelpsoort beperkt, en deze ecoregio voldoet niet aan de potentieel "significante"
drempel voor onze SPR-evaluatie.

Macroregionale benadering van SPR

De ecoregio's in het oosten en het zuiden van het Caribisch gebied, die beide werden
geïdentificeerd als potentieel met een "hoog risico", bevinden zich stroomopwaarts van de
meeste grote oogsters van koninginnenschelp, en hebben te maken gehad met achteruitgang of
instortingen in veel regionale visserij op kroonslak. Gezien deze uitkomst hebben we, om een
  rigoureuze analyse te garanderen, ook een bredere geografische schaal overwogen door de
ecoregio's van de oostelijke en zuidelijke Caraïben te combineren tot de meer algemeen
erkende macroregio "Kleine Antillen". Deze macroregio omvat 21 jurisdicties (dwz Anguilla,
Aruba, Antigua en Barbuda, Barbados, Bonaire, Curaçao, Dominica, Grenada, Guadeloupe,
Martinique, Montserrat, Saba, St. Eustatius, St. Barthelemy, St. Kitts en Nevis, St. Lucia, St.
Maarten, St. Vincent en de Grenadines, Trinidad en Tobago en Venezuela). Deze jurisdicties
vormen de oostelijke grens van de Caribische Zee waar het de Atlantische Oceaan ontmoet en
vormen de meest stroomopwaartse bron voor de larven van de kroonslak in het bereik.
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Op basis van de hierboven beschreven mariene ecoregionale benadering hebben we
geanalyseerd of de meeste jurisdicties binnen de macroregio van de Kleine Antillen volwassen
kroonslakdichtheden hebben onder de drempel van 50 conch/ha, wat aangeeft dat de
macroregio van de Kleine Antillen potentieel een "hoog risico" loopt. Op dezelfde manier
hebben we geanalyseerd of het percentage conch-habitat in de macroregio van de Kleine
Antillen hoger was dan 5 procent van de totale beschikbare habitat (criteria 2 van hierboven), en
of de meeste jurisdicties binnen de macroregio sterk verbonden waren (criteria 3 van hierboven)
met bepalen of de macroregio van de Kleine Antillen mogelijk "aanzienlijk" was.

Resultaten van de macroregionale benadering van SPR

Van de 21 jurisdicties binnen de macroregio van de Kleine Antillen, hebben 17 (81 procent) een
dichtheden van volwassen koninginnenschelpen onder de reproductiedrempel van 50
schelphoorn/ha, wat suggereert dat deze macroregio mogelijk een "hoog risico" loopt. We
merken op dat de schattingen van de dichtheid voor 8 van de 21 jurisdicties binnen de
macroregio van de Kleine Antillen zijn geschat op basis van de naaste buren vanwege het
ontbreken van enquêtes in die jurisdicties; slechts 10 van de 21 jurisdicties (48 procent) hebben
meer hedendaagse jurisdictiespecifieke schattingen van de dichtheid van volwassenen die lager
zijn dan 50 conch/ha.

De huidige overvloed aan koninginnenschelp in de macroregio van de Kleine Antillen wordt
geschat op 19 miljoen volwassenen, met een historische capaciteit op basis van de
beschikbaarheid van habitats die naar schatting tot 8 procent van de onbenutte populatie
omvat. Ter vergelijking: hedendaagse schattingen suggereren dat er ten minste 725 miljoen
reproductieve volwassen schelphoorns bestaan   buiten het deel van de Kleine Antillen (Horn et
al. 2022). Van de 21 jurisdicties binnen de macroregio van de Kleine Antillen zijn er 13 (61
procent) "sterk verbonden" op basis van BC-waarden boven de mediaan. Omdat we schatten
dat de macroregio van de Kleine Antillen 8 procent van de beschikbare habitat voor de soort
bevat en omdat de meeste rechtsgebieden binnen de macroregio sterk verbonden zijn, voldoet
de macroregio van de Kleine Antillen aan de potentieel "significante" drempel. We merken op
dat de meerderheid (10 van de 13) van de "sterk verbonden" jurisdicties binnen de macroregio
volwassen conch-dichtheden van minder dan 50 conch/ha hebben. We merken echter ook op
dat de sterk verbonden jurisdicties binnen de macroregio met volwassen dichtheden van minder
dan 50 schelphoorn/ha slechts 3 procent vertegenwoordigen van de totale beschikbare habitat
voor koninginnenschelpen in het hele verspreidingsgebied van de soort.

Omdat we de macroregio Kleine Antillen hebben geïdentificeerd als potentieel 'hoog risico' en
mogelijk 'aanzienlijk', hebben we het risiconiveau voor deze macroregio verder geëvalueerd. De
macroregio van de Kleine Antillen wordt gekenmerkt door een gebrek aan een stroomopwaartse
bron van larven en een grote kans op reproductief falen in veel rechtsgebieden. Van de 21
jurisdicties binnen de macroregio hebben slechts twee jurisdicties (Saba en St. Lucia) een
gemiddelde dichtheid van volwassen koninginnenschelpen van meer dan 100 schelphoorn/ha.
Een enkele vrouwelijke schelp legt echter tussen de 7-14 eiermassa's met tussen de
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500.000-750.000 eieren tijdens een enkel paaiseizoen (Appeldoorn 2020). Zoals hierboven
vermeld, heeft de SRT vastgesteld dat er naar schatting 5 miljoen paaiende volwassenen in
Saba en St. Lucia achterblijven. Dus de ongeveer 5 miljoen koninginnenschelp bij reproductieve
levensvatbare dichtheden in deze macroregio (zie S5 in Horn et al. 2022) zou tot 26 biljoen
eieren kunnen produceren in een enkel paaiseizoen. De jurisdicties binnen deze macroregio
hebben ook een redelijk hoog niveau van zelfwerving (Figuur 5, 6 en 8 in Vaz et al. 2022).
Vanwege de hoge reproductiecapaciteit van de geschatte 5 miljoen volwassen
koninginnenschelp die momenteel in levensvatbare dichtheden zijn binnen de macroregio van
de Kleine Antillen en het hoge niveau van connectiviteit tussen rechtsgebieden die
zelfrekrutering binnen de macroregio vergemakkelijken (Figuur 6a,c in Vaz et al. 2020), hebben
we vastgesteld dat de macroregio van de Kleine Antillen momenteel geen "hoog risico" loopt.
We concluderen dus dat het deel van de soorten op de Kleine Antillen momenteel niet met
uitsterven wordt bedreigd, maar dat dit binnen afzienbare tijd waarschijnlijk zal worden vanwege
aanhoudende bedreigingen en afnemende trends in overvloed en productiviteit in de meeste
rechtsgebieden binnen de macroregio. Deze bevinding komt overeen met de brede bepaling
van de soort, dat koninginnenschelp momenteel niet met uitsterven wordt bedreigd, maar
waarschijnlijk binnen afzienbare toekomst zal worden.

Op basis van onze beoordeling van 39 beheersjurisdicties, 10 mariene ecoregio's en één
macroregio, hebben we geen delen van het bereik van de soort geïdentificeerd die zowel "hoog
risico" als "aanzienlijk" waren. Daarom concluderen we dat er geen significante delen van het
verspreidingsgebied van de soort zijn die momenteel met uitsterven worden bedreigd. Onze
conclusie met betrekking tot het algehele uitstervingsrisico van de soort verandert niet op basis
van de overweging van de status van de soort binnen deze delen van het soortenbereik, en dus
vinden we dat koninginnenschelp momenteel niet in gevaar is, maar waarschijnlijk een
bedreigde soort zal worden binnen de nabije toekomst in het hele assortiment.

Instandhoudingsinspanningen

Er zijn verschillende instandhoudingsinspanningen die het potentieel hebben om de
bedreigingen voor de kroonslak aan te pakken, waaronder aquacultuur- en visserijbeheer- en
instandhoudingsplannen. We hebben gekeken naar de voortdurende inspanningen op het
gebied van aquacultuur met koninginnenschelpen die worden uitgevoerd door het Harbor
Branch Oceanographic Institute van de Florida Atlantic University, de Conservación ConCiencia
en de Naguabo Fishing Association. Deze partners werken via een NOAA Saltonstall-Kennedy
Grant Program gefinancierd project. Het doel van het tweejarige project (SK NOAA Award
NA10NMF4270029) is om te helpen bij het herstel van de kroonslakvisserij in Puerto Rico door
de kroonslak te produceren in een door vissers geëxploiteerde aquacultuurfaciliteit. Met de
afnemende populaties van schelphoorns in Puerto Rico en verstoring van de habitats van
schelpdieren door recente orkanen, is koninginnenschelp een uitstekende kandidaat voor
aquacultuur. De faciliteit staat open voor vissers, de lokale gemeenschap, studenten en
bezoekers om meer te weten te komen over aquacultuur, biologie, natuurbehoud en visserij. Dit
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project zal naar verwachting dienen als een model dat kan worden gerepliceerd in andere
vissersgemeenschappen in Puerto Rico en elders (Davis en Espinoza 2021).

Naar eigen goeddunken hebben we ook rekening gehouden met buitenlandse
instandhoudingsinspanningen om koninginnenschelp te beschermen en te herstellen die ofwel
aan de gang zijn, maar nog niet volledig zijn geïmplementeerd, of alleen gepland zijn, met
behulp van deze overkoepelende criteria om te bepalen of deze inspanningen effectief zijn in
het verminderen van de bedreigingen die we hebben geïdentificeerd aan de soort en zo
mogelijk de noodzaak van opname in de lijst te voorkomen. Het 10-jarige Regionale Queen
Conch Fishery Management and Conservation Plan (Prada et al. 2017) werd opgesteld naar
aanleiding van de aanbevelingen van de eerste vergadering van de
WECAFC/CFMC/OPESCA/CRFM Working Group, gehouden in Panama in 2012. De Regional
Queen Conch Het visserijbeheer- en instandhoudingsplan werd opgesteld met de volgende
specifieke doelstellingen: 1) het verbeteren van de verzameling en integratie van
wetenschappelijke gegevens die nodig zijn om de algemene toestand van de
kroonslakpopulatie te bepalen als basis voor de toepassing van op ecosystemen gebaseerd
beheer; 2) maatregelen harmoniseren die gericht zijn op het vergroten van de stabiliteit van de
populatie kroonslak en het implementeren van beste beheerpraktijken voor een duurzame
visserij; 3) meer coördinatie en samenwerking om te komen tot beter onderwijs en beter bereik,
monitoring en onderzoek, medebeheer en versterking, optimalisatie en harmonisatie van
regionale bestuursregelingen; en 4) regionale beheersmaatregelen vast te stellen, waarin de
voorzorgsbenadering is opgenomen. Hoewel deze instandhoudingsinspanningen bemoedigend
zijn, is het vanwege de onzekerheden rond de implementatie ervan moeilijk om het verwachte
voordeel voor de soort in te schatten. De beheers- en instandhoudingsaanbeveling die
voortvloeit uit de Panama 2012-bijeenkomst zijn ongeveer 10 jaar oud. Waar aanbevelingen
waren opgenomen in strategieën voor visserijbeheer, hadden we verwacht dat die voordelen ten
minste gedeeltelijk zouden worden erkend, met verbeterde gegevensverzameling, bijgewerkte
monitoring en beoordelingen van de populatie, of de uitvoeringsvoorschriften die duurzame
oogst bevorderen. In de meeste gevallen kunnen we echter niet vaststellen of er nieuwe
beheersmaatregelen hebben plaatsgevonden, of als deze hebben plaatsgevonden, kunnen we
op basis van de op dit moment beschikbare informatie niet vaststellen of die baten zijn
gerealiseerd. Daarnaast heeft de Organisatie van Oost-Caribische Staten, in samenwerking met
de Conferentie van de Verenigde Naties voor Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) en CITES, in
2020 een proefproject ontworpen om de toepassing van de herziene UNCTAD
BioTrade-principes en -criteria in het mariene milieu te testen, gericht op de waardeketen van
de koninginnenschelp in Grenada, St. Lucia en St. Vincent en de Grenadines (UNCTAD, 2021).
Dit proefproject heeft tot doel kleinschalige visserijen in staat te stellen op duurzame wijze
koninginnenschelpproducten te produceren en te verhandelen door de toepassing van Blue
BioTrade-principes en -criteria. De BioTrade-principes en -criteria, ontwikkeld door UNCTAD,
zijn een reeks richtlijnen voor bedrijven, overheden en het maatschappelijk middenveld die het
behoud en het duurzame gebruik van biodiversiteit willen ondersteunen, evenals de eerlijke en
billijke verdeling van voordelen door middel van handel (UNCTAD, 2021 ). Indien succesvol,
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zullen deze inspanningen waarschijnlijk een deel van het visserijbeheer verbeteren en het
potentieel hebben om specifieke bedreigingen in de toekomst te verminderen. Desalniettemin
vinden we niet dat deze instandhoudingsinspanningen het uitstervingsrisico voor de
koninginnenslak significant hebben veranderd tot een punt waar het in de nabije toekomst niet
met uitsterven zou worden bedreigd. We zijn echter op zoek naar aanvullende informatie over
deze en andere pogingen tot instandhouding (zie gevraagde openbare opmerkingen ).

Voorgestelde bepaling
Sectie 4(b)(1) van de ESA vereist dat de NMFS opnemingsbepalingen uitvoert op basis van de
beste wetenschappelijke en commerciële gegevens die beschikbaar zijn na een beoordeling
van de status van de soort en rekening houdend met de eventuele inspanningen die worden
geleverd door een staat of vreemde natie, of politieke onderverdelingen daarvan, om de soort te
beschermen en in stand te houden. We hebben onafhankelijk de best beschikbare
wetenschappelijke en commerciële informatie beoordeeld, openbare opmerkingen ingediend als
reactie op de kennisgeving van een statusbeoordeling (84 FR 66685; 6 december
2019),statusbeoordelingsrapport (Horn et al. 2022) en andere gepubliceerde en
niet-gepubliceerde informatie, en we hebben overleg gepleegd met soortenexperts en
individuen die bekend zijn met koninginnenschelp. We hebben elk van de wettelijke factoren in
overweging genomen om te bepalen of het op zichzelf, nu of in de nabije toekomst, een
uitstervingsrisico vormde voor de koninginnenslak, en ook de combinatie van die factoren
overwogen om te bepalen of ze gezamenlijk bijdragen aan het uitstervingsrisico van de soorten,
nu of in de nabije toekomst. Op basis van onze bestudering van de best beschikbare
wetenschappelijke en commerciële informatie, zoals hier samengevat, inclusief de
SPR-analyse, concluderen we dat hoewel koninginnenschelp momenteel niet in het hele of een
aanzienlijk deel van zijn verspreidingsgebied met uitsterven wordt bedreigd, het waarschijnlijk
zal worden dus binnen afzienbare toekomst als gevolg van ESR sectie 4(a)(1) factoren: B
(overbenutting voor commerciële, recreatieve, wetenschappelijke of educatieve doeleinden); D
(ontoereikendheid van bestaande regelgevingsmechanismen om geïdentificeerde bedreigingen
aan te pakken); en E (andere natuurlijke of menselijke factoren die het voortbestaan
  beïnvloeden). Dienovereenkomstig voldoet de kroonslak aan de definitie van een bedreigde
soort, en daarom stellen we voor om hem als zodanig in zijn hele verspreidingsgebied onder de
ESA op te nemen.

Effecten van plaatsing op de lijst
Instandhoudingsmaatregelen voor soorten die in het kader van de ESA als bedreigd of bedreigd
zijn aangemerkt, zijn onder meer herstelacties (16 USC 1533(f)), kritieke habitataanwijzingen
(16 USC 1533(a)(3)(A)), raadplegingsvereisten van een federale instantie (16 USC 1536), en
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beschermende voorschriften (16 USC 1533(d)). Erkenning van de status van de soort door
middel van een lijst bevordert ook instandhoudingsacties door federale en staatsinstellingen,
buitenlandse entiteiten, particuliere groepen en individuen.

Identificatie van ESA Sectie 7 Raadplegingsvereisten

Sectie 7(a)(4) van de ESA- en NMFS/USFWS-regelgeving vereist dat federale agentschappen
met ons overleggen over acties die het voortbestaan   van soorten die voor opname op de lijst
worden voorgesteld in gevaar kunnen brengen, of die waarschijnlijk zullen leiden tot de
vernietiging of nadelige wijziging van de voorgestelde kritieke habitat. Als een voorgestelde
soort uiteindelijk op de lijst wordt geplaatst, moeten federale agentschappen op grond van
sectie 7 raadplegen over elke actie die ze toestaan, financieren of uitvoeren als die acties de
vermelde soorten of de aangewezen kritieke habitat kunnen beïnvloeden. Op basis van de
momenteel beschikbare informatie concluderen we dat voorbeelden van federale acties die van
invloed kunnen zijn op de kroonslak binnen de jurisdictie van de VS, onder meer zijn: praktijken
voor visserijbeheer, lozing van vervuiling door punt- en niet-puntbronnen, verontreinigd afval en
verwijdering van plastic , ontwikkeling van waterkwaliteitsnormen en baggeren.

Beschermende voorschriften op grond van sectie 4(d) van de
ESA

We stellen voor om de kroonslak op de lijst te zetten als bedreigde diersoort. Voor bedreigde
soorten laat ESA sectie 4(d) het aan het oordeel van de secretaris over of, en in welke mate, de
sectie 9(a) "neem" verbodsbepalingen worden uitgebreid tot de soort, en verplicht ons ook om
voorschriften uit te vaardigen die de secretaris nodig acht en aan te raden voor het behoud van
de soort. De 4(d) beschermende voorschriften kunnen, met betrekking tot bedreigde soorten,
sommige of alle handelingen verbieden die sectie 9(a) van de ESA verbiedt met betrekking tot
bedreigde soorten. We stellen op dit moment geen dergelijke voorschriften voor, maar kunnen in
een toekomstige regelgeving overwegen om beschermende voorschriften uit te vaardigen op
grond van sectie 4(d) voor de koninginnenschelp. Om ons te informeren over passende
beschermende voorschriften voor de soort, vragen we het publiek om informatie over mogelijke
maatregelen voor het behoud ervan.

Kritieke habitat

Kritieke habitat kan niet worden aangewezen binnen vreemde naties.
ESA-uitvoeringsvoorschriften op 50 CFR 424.12 (g) specificeren dat kritieke habitats niet
mogen worden aangewezen in het buitenland of in andere gebieden buiten de jurisdictie van de
VS.
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Kritieke habitat wordt in sectie 3 van de ESA (16 USC 1532(5)) gedefinieerd als: (1) de
specifieke gebieden binnen het geografische gebied die door de soort worden ingenomen, op
het moment dat deze wordt vermeld in overeenstemming met de ESA, waarop gevonden (a) die
fysieke of biologische kenmerken die essentieel zijn voor de instandhouding van de soort en (b)
die bijzondere beheeroverwegingen of bescherming kunnen vereisen; en (2) specifieke
gebieden buiten het geografische gebied dat door de soort wordt ingenomen op het moment dat
deze op de lijst wordt geplaatst, nadat is vastgesteld dat dergelijke gebieden essentieel zijn voor
het behoud van de soort. "Instandhouding" betekent het gebruik van alle methoden en
procedures die nodig zijn om de soort op het punt te brengen waarop opname in het kader van
de ESA niet langer nodig is. Sectie 4(a)(3)(a) van de ESA (16 USC 1533(a)(3)(A)) vereist dat,
voor zover dit verstandig en bepaalbaar is, tegelijkertijd met de opname van een soort een
kritieke habitat wordt aangewezen. Aanwijzingen van kritieke habitats moeten gebaseerd zijn op
de beste beschikbare wetenschappelijke gegevens en moeten rekening houden met de
economische, nationale veiligheid en andere relevante gevolgen van het aanwijzen van een
bepaald gebied als kritieke habitat. Voor zover dit verstandig en bepaalbaar is, zullen we een
voorstel tot aanwijzing van kritieke habitat voor de koninginnenslak in een aparte regel
publiceren. We nodigen u uit om gegevens en informatie in te dienen over gebieden in het
rechtsgebied van de VS die mogelijk voldoen aan de definitie van kritieke habitat voor de
kroonslak, evenals mogelijke gevolgen van het aanwijzen van bepaalde gebieden als kritieke
habitat (zie gevraagde openbare opmerkingen ).

Beleid inzake

collegiale toetsing In december 2004 heeft het Office of Management and Budget (OMB) een
definitief Bulletin van informatiekwaliteit voor collegiale toetsing uitgebracht waarin
minimumnormen voor collegiale toetsing, een transparant proces voor openbaarmaking van de
planning van collegiale toetsingen en mogelijkheden voor publieke participatie zijn vastgelegd.
Het OMB-bulletin, geïmplementeerd onder de Information Quality Act (Pub. L. 106-554) is
bedoeld om de kwaliteit en geloofwaardigheid van de wetenschappelijke informatie van de
federale overheid te verbeteren, en is van toepassing op invloedrijke of zeer invloedrijke
wetenschappelijke informatie die op of na 16 juni is verspreid, 2005. Om te voldoen aan onze
vereisten onder het OMB Bulletin, hebben we peer reviews ontvangen van drie onafhankelijke
peer reviewers over het status review rapport (Horn et al. 2022), die online beschikbaar zijn
(https://www.noaa.gov/organization/ informatietechnologie/peer-review-plannen). Alle
opmerkingen van peer reviewers zijn behandeld vóór de verspreiding van het definitieve
statusbeoordelingsrapport en de publicatie van deze voorgestelde regel. We concluderen dat de
beoordelingen van deze deskundigen voldoen aan de vereisten voor “adequate [voorafgaande]
peer review” zoals opgenomen in het Bulletin (paragraaf II.2.).

Gevraagd openbaar commentaar
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Het is onze bedoeling dat alle definitieve maatregelen die voortvloeien uit dit voorstel zo
nauwkeurig mogelijk zijn en gebaseerd zijn op de best beschikbare wetenschappelijke en
commerciële informatie. Daarom vragen we om opmerkingen of informatie van het publiek,
andere betrokken overheidsinstanties, de wetenschappelijke gemeenschap, de industrie of elke
andere belanghebbende partij met betrekking tot deze voorgestelde regel. We vragen in het
bijzonder om opmerkingen met: (1) nieuwe of bijgewerkte informatie over de aanvoer van
koninginnenschelpen en IOO-visserij; (2) nieuwe of bijgewerkte van de visserij afhankelijke of
-onafhankelijke gegevens van de koninginnenslak, met inbegrip van bestandsbeoordelingen; (3)
nieuwe of bijgewerkte informatie over de status van de soort, met inbegrip van onderzoeken,
informatie over dichtheid en abundantie; (4) nieuwe of bijgewerkte informatie over
populatiestructuur, leeftijdsstructuur en connectiviteit; (5) nieuwe of bijgewerkte informatie over
het verspreidingsgebied, het habitatgebruik en de verspreiding; (6) nieuwe of bijgewerkte
gegevens over eventuele bedreigingen voor de koninginnenschelp; (7) inspanningen die
worden geleverd om de soort in zijn hele verspreidingsgebied te beschermen; (8) nieuwe of
bijgewerkte beheersmaatregelen voor de visserij op koninginnenslak; of (9) andere relevante
informatie over de soort.

We vragen ook om informatie over fysieke en biologische kenmerken die de aanwijzing van
kritieke habitat voor koninginnenschelp binnen de Amerikaanse jurisdictie kunnen
ondersteunen. Gebieden buiten het bezette geografische gebied moeten ook worden
geïdentificeerd als die gebieden zelf essentieel zijn voor het behoud van de soort. Fysieke en
biologische kenmerken die essentieel zijn voor de instandhouding van de soort kunnen onder
meer kenmerken omvatten die specifiek zijn voor het verspreidingsgebied, habitat en
levensgeschiedeniskenmerken van individuele soorten binnen de volgende algemene
categorieën habitatkenmerken: (1) ruimte voor individuele groei en voor normaal gedrag; (2)
voedsel, water, lucht, licht, mineralen of andere voedings- of fysiologische behoeften; (3)
dekking of beschutting; (4) locaties voor reproductie en ontwikkeling van nakomelingen; en (5)
habitats die zijn beschermd tegen verstoring of die representatief zijn voor de historische,
geografische en ecologische verspreiding van de soort.

Referenties
Een volledige lijst van de referenties die in deze voorgestelde regel worden gebruikt, is op
verzoek verkrijgbaar en ook beschikbaar op:
https://www.fisheries.noaa.gov/species/queen-conch

Classification
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National Environmental Policy Act

De 1982-wijzigingen van de ESA in sectie 4(b)(1)(A), de informatie beperken die in aanmerking
kan worden genomen bij het beoordelen van soorten voor opname. Op basis van deze
beperking van criteria voor een besluit tot plaatsing op de lijst en het advies in Pacific Legal
Foundation v. Andrus, 675 F. 2d 825 (6e Cir. 1981), heeft de NMFS geconcludeerd dat acties
van de ESA op de lijst niet onderworpen zijn aan de milieubeoordelingsvereisten van de NEPA
(zie NOAA-bestuursbesluit 216-6A).

Executive Order 12866 en Regulatory Flexibility Act

Zoals opgemerkt in het Conference Report over de wijzigingen van 1982 op de ESA, kunnen
economische effecten niet in aanmerking worden genomen bij het beoordelen van de status van
een soort. Daarom zijn de vereisten voor economische analyse van de Wet
reguleringsflexibiliteit niet van toepassing op het opnameproces. Bovendien is deze
voorgestelde regel vrijgesteld van toetsing op grond van Executive Order 12866.

Wet op

Deze voorgestelde regel bevat geen vereiste voor het verzamelen van informatie in de zin van
de Wet op de vermindering van het papierwerk.

Executive Order 13132, Federalisme

In overeenstemming met de bedoeling van de regering en het congres om een   voortdurende en
zinvolle dialoog te voeren over kwesties van wederzijds staats- en federaal belang, zal de
voorgestelde regel worden verstrekt aan de relevante instanties in elke staat of elk gebied waar
de onderwerpsoort gebeurt, en deze instanties worden uitgenodigd om commentaar te leveren.

Lijst met onderwerpen in 50 CFR Part 223
Bedreigde en bedreigde soorten, export, import, transport.

Gedateerd: 30 augustus 2022.

Samuel D. Rauch III,

plaatsvervangend adjunct-administrateur voor regelgevingsprogramma's, National Marine
Fisheries Service.

99

https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened


Ono
ffic

iël
e v

ert
ali

ng

Onofficiële vertaling geleverd door Google
Voor officiële taal voor regelgeving, zie de Federal Register (87 FR 55200):
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-a
nd-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
____________________________________________________________________________

Om de in de preambule uiteengezette redenen stellen wij voor om 50 CFR deel 223 als volgt te
wijzigen:

DEEL 223 — BEDREIGDE MARIENE EN ANADROME SOORTEN

1. De aanhaling van de autoriteit voor deel 223 blijft als volgt luiden:

Autoriteit: 16 USC 1531-1543; subpart B, § 223.201-202 ook uitgegeven onder 16 USC 1361
en volgende; 16 USC 5503 (d) voor § 223.206 (d) (9).

2. Voeg in § 223.102 in de tabel in paragraaf (e), onder de subkop “weekdieren”, een
vermelding toe voor “Conch, queen” in alfabetische volgorde op gewone naam, te lezen als
volgt:

§ 223.102 Opsomming van bedreigde mariene en anadrome dieren soorten.

* * * * *

(e) * * *

Soort1 Bronvermelding(e
n) voor de
bepaling(en) op
de lijst

Kritieke
habitat

ESA-re
gels

Gewone
naam

Wetenschap
pelijke naam

Beschrijving
van
beursgenoteer
de entiteit

* * * * * * *

Weekdieren
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Conch,
koningin

Aliger gigas Gehele soort [Voeg
FEDERAAL
REGISTER- citaat
en datum in
wanneer
gepubliceerd als
definitieve regel]

N.v.t. N.v.t.

* * * * * * *

1 Soort omvat taxonomische soorten, ondersoorten, afzonderlijke populatiesegmenten (DPS's)
(voor een beleidsverklaring, zie 61 FR 4722, 7 februari 1996), en evolutionair significante
eenheden (ESU's) (voor een beleidsverklaring, zie 56 FR 58612, november 20, 1991).

* * * * *
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