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Boekbespreking

RUTH D. TURNER, 1966. A survey and illustrated catalogue of the

Teredinidae (Mollusca: Bivalvia). Published by the Museum of Com-

parative Zoology. Harvard University, Cambridge, Mass. 02138.

X + 266 pp., 25 fig., 64 pl.
Dit boek brengt op radicale wijze orde in de langzamerhand chao-

tisch geworden systematiek der paalwormen. In de alfabetische cata-

logus worden bijna 700 namen van genera en species, waaronder ook

veel spellingsvarianten en emendaties, op hun merites onderzocht.Veel

van deze namen zijn aan fossielen gegeven en voor de palaeontologen
zal het een groot gemak zijn deze voortaan hier bijeen te kunnen

vinden. Ook opgenomen zijn de taxa, die te eniger tijd ten onrechte

tot de Teredinidae zijn gerekend. Alle op recent materiaal gebaseerde

namen tenslotte zijn critisch onderzocht, indien enigszins mogelijk op

grond van het type materiaal. De 64 platen bevatten nauwkeurige

tekeningen van alle typen, die miss TURNER zelf kon onderzoeken,

waarvoor zij over de gehele wereld verspreide musea afreisde.
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De indeling in subfamilies en geslachten is dankzij het anatomische

onderzoek, dat miss TURNER bij een aantal soorten heeft kunnen ver-

richten, op een veel hechtere basis geplaatst. Hierbij kwam namelijk
aan het licht, dat er binnen de familie een grotere anatomische dif-

ferentiatie bestaat dan werd vermoed, hetgeen weer de veronderstel-

ling wettigt, dat wat men van de levenswijze van enkele goed
onderzochte soorten weet, niet voor de gehele familie zal blijken te

gelden. De ongeveer 65 door haar erkende recente soorten worden

door de schrijfster tenslotte gerangschikt in drie subfamilies en 14

genera, waarvan Teredo met 12 en Bankia met 21 species het soor-

tenrijkst zijn.
De hoofdstukken over anatomie, physiologie, verspreiding enz.

vatten overzichtelijk samen wat over paalwormen bekend is en telkens

weer wijst miss TURNER op lacunes in onze kennis en op richtingen

van onderzoek, die in de toekomst resultaat beloven. Waarschijnlijk
zal dit boek tot veelsoortig onderzoek over de economisch zo be-

langrijke Teredinidae stimuleren en daardoor de schrijfster, en dat

wens ik haar hier gaarne toe, terecht grote voldoening schenken.

C.O. van Regteren+Altena

Voor het onderscheiden der soorten zijn de paletten, dat zijn de

lepel- of veervormige kalkplaatjes waarmee paalwormen de toegang

tot hun boorgang kunnen afsluiten, van het grootste belang, zoals

reeds door vroegere onderzoekers is geconstateerd. Maar bij de inter-

pretatie der verschillen moet rekening gehouden worden met de ver-

anderingen, die deze orgaantjes tijdens de groei van het dier onder-

gaan, met hun conservatietoestand en de normale intraspecifieke
variatie en daaraan heeft het nogal eens ontbroken. Het omvangrijke

typen-onderzoek bracht dan ook aan het licht, dat tal van namen

synoniemen zijn, terwijl een niet gering aantal nu als „nomen du-

bium” te boek staat, omdat zij op onvoldoend materiaal, meestal al-

leen de schelpjes, zijn gebaseerd. Dit deel van het boek betekent

daarom een formidabele opruiming, een definitief eind van de illusie

dat men paalwormen op grond van de schelpjes alleen zou kunnen

determineren, en een grote vereenvoudiging van het beeld van deze

groep, dat door het onverantwoord beschrijven van steeds meer soor-

ten volkomen vertroebeld was.


