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Twee ”Nieuwe” recent beschreven Pleurotomariidae

door

R.G. Moolenbeek & H.E. Coomans

(Zoölogisch Museun Amsterdam)

Mikadotrochus oishii Shikarna, 1973
Scienl. Rep. Yokohana natn. Univ. Sect. II, 20: 1-3, fig.1,3*

Holotype: coll. Shikana in het Geol. Instituut van de Yokohana

Universiteit, Afmetingen: 70,8 x 83,6 mn,

Type-localiteit: Japan, West of Anani Oshina Island.

Opmerkingen: De auteur wijst op de zeer grote gelijkenis net M.

hirasei (Pilsbry, 1903). Als verschillen noemt hij de fijnere

granulatie en de bollere vorm van de schelp. Shikama acht het

ook nog mogelijk dat M. oshii een hybride is van Mikadotrochus

hirasei x Perotrochus teramachii Kuroda, 1955.

Allereerst zouden wij willen opmerken, dat hirasei beter kan

worden geplaatst in het genus Perotrochus, zoals Bayer (1965)
in zijn revisie van de Pleurotonariidae heeft gedaan. Dit naakt

hybridizering van P. hirasei x P. teramachii neer aannemelijk,
Mikadotrochus oishii behoort ons inziens dan eveneens tot Pero-

trochus.

Wij hebben de type-afbeelding van oishii vergeleken net exenpla-

ren van hirasei uit de collectie van het &.M.A. en geconstateerd
dat de schelpen zoveel overeenkomen, dat de geldigheid van oishii

hoogst twijfelachtig is.

Entemnotrochus urashima Shikana & Oishi, in Shikana, 1977

Scient. Rep. Yokohana natn. Univ. Sect. II, 24: 9-10, fig.1.

Holotype: coll. Shikana in het Geol. Instituut van de Yokohana

Universiteit. Afmetingen: 97,8 x 110,0 nn.

Typé-localiteit: East China Sea.

Opmerkingen: Ook hij deze soort wijst de auteur op de nauwe gelij-
kenis net een reeds bestaande soort, nl. E. rumphii (Schepnan,
1879). Als verschillen noemt hij de relatief hogere top, de meer

gele kleur en het netvormig oppervlak van de schelp. Deze ver-

schillen zijn zo gering dat het evenals hij de vorige soort te be-

twijfelen valt of we met een nieuwe soort te naken hebben.

Reeds eerder beschreef Shikana (1961) een "''nieuwe" Pleurotomaride,
Mikadotrochus schmalzi, die daarna door Bayer (1965: 785) als

synoniem van M. salmianus (Rolle, 1899) werd beschouwd.
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Onlangs kwamen ons twee beschrijvingen van ”nieuwe” Pleurotona-

riidae onder ogen. Als vervolg op de artikelen van Nieuwenhuis

(1975) en Moolenbeek & Coomans (1976) leek het zinvol deze twee

soorten hier kort te behandelen. Beide zijn beschreven door Dr.

T. Shikama, die verbonden is aan het Geologisch Instituut van de

Universiteit van Yokohama in Japan.
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