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Antwoord op de vraag van de heer Roest over

Scissurella van St. Maarten

door

M.J. Faber

Maar in feite ligt de zaak ingewikkelder.

Scissurella cingulata 0. G. Costa, 1861 is oorspronkelijk beschreven

van de Middellandse Zee. Burnay & Rolan (1990) beschouwen dit als

een nomen dubium, omdat er geen type-materiaal bewaard is en de oor-

spronkelijke beschrijving onduidelijk is. Zij prefereren de naam

Sinezona crossei (De Folin, 1869).Ik denk dat dit niet juist is,
omdat er geen andere mediterrane Scissurella’s beschreven zijn die

verward kunnen worden met Scissurella cingulata. Trouwens, Burnay &

Rolan (1990) maken dat evenmin aannemelijk.

Abbott (1974), Talavera (1981) en De Jong & Coomans (1988) noe-

men deze soort ook van de andere kant van de Atlantische Oceaan.

Rolan & Luque (1994) verwierpen het amfi-atlantische voorkomen en

Een kort antwoord op de vraag van de heer Roest luidt:

Scissurella cingulata O. G. Costa, 1861

- Middellandse Zee, oostelijke Atlantische Oceaan.

Scissurella confusa (Rolán & Luque, 1994)

- westelijke Atlantische Oceaan (Caraïbisch Gebied).
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beschreven de westelijk Atlantische soort als een nieuwe soort,

Sinezona confusa Rolan & Luque, 1994. Dit gebeurde op basis van

minuscule verschillen in de protoconch en teleoconch sculptuur. En

met name op basis van een verschil in ornamentatie van de protoconch

ben ik het met ze eens.

Watson (1897) beschreef Schismope depressa van Madeira. Deze

soort lijkt zeer sterk op zowel materiaal uit de Middellandse zee,

als uit West Indië (uiteraard). Nader onderzoek zou moeten uitwijzen

of dit een junior synoniem is van 0. G. Costa's en De Folin's soort-

namen, of een ouder synoniem van Sinezona confusa, of wellicht een

geldige soort op zich.

Het door de heer Roest genoemde verschil, namelijk dat de

Caraïbische soort, in tegenstelling tot de Europese een volledige

slit heeft, is niet juist; volwassen exemplaren uit West Indië

hebben de slit wel degelijk gesloten.

Het genus Sinezona Finlay, 1927 (type species: Scissurella bre-

vis Hedley, 1904) werd dan ook gebruikt door Burnay & Rolan (1990)

en door Rolan & Luque (1994) in plaats van Scissurella, omdat

Sinezona verondersteld wordt de soorten te omvatten met een gesloten

slit. Echter, in juveniele en subadulte Scissurellidae is de slit

altijd open. En het is werkelijk niet te zeggen, of de soorten waar-

bij in de adulte fase de slit gesloten wordt, tot een monophyletis-

che groep behoren. Zolang dat niet is aangetoond lijkt mij een

onderscheid in twee genera zinloos op basis van dit kenmerk alleen.

Ik beschouw Sinezona voorlopig dan ook als een synoniem van

Scissurella, hoewel S. brevis wellicht best op andere gronden tot

een apart genus gerekend mag worden.

Herbert (1987) belicht nog wat meer taxonomisch-nomencla-

torische kanten van dit vraagstuk en bereikt een vergelijkbare con-

clusie. Alleen, hij is nog zo beleefd om de naam Sinezona vooralsnog

te handhaven.
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