
Teredo megotara 'Forbés & Hanley. "Scheepsworm" .
Fu we toch,op het chapiter "paalworm’ terecht zijn gekomen, 
is het wel interessant even de vondsten van een zeldzame 
paalworm aan onze-kust.te vermelden. De gewone paalworm, 
Teredo navalis (L.), spoelt elk jaar natuurlijk in ongekende 
hoeveelheden aan; vaak is haast elk stuk drijfhout ermeè 
aangetast. Maar daarnaast is ook een andere paalworm-soort 
welks naam aan de kop van deze alinea prijkt, hier enkele 
keren gevonden en wel in rompen van houten vissersschepen en 
in drijfhout. Misschien komt het omdat we niet zoveel op de 
Teredo's letten, ik weet het niet, maar'in het C.S. stonden 
tot dusverre slechts .2 .meldingen van Teredo megotara te.boek, 
één uit' April I93O van Scheveningen en één uit October 1937.; ■ 
van een stuk drijfhout bij IJmuiden.
In elk geval zijn er deze herfst 4 meldingen binnen -,gekomen 
van deze "Big-eared shipworm" zoals hij in Amerika heet - 
een toepasselijke naam - en wel van de volgende vindplaatsen;
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Petten - Callantsoog, 10.IX.50, in plankje, C.den Hartog. 
Huisduinen, 10.IX.50, vrij veel, in "balkje, J.Lucas. 
Huisduinen, 24.IX.50, uit balk, C.Swennen. 
p. 98-96, 22.X.50, in plank, 1 ex., doch met afwijkende 

paletten. Deze scort ?? D.J.Boerman.
Ik hoep, dat dit lijstje een stimulans zal zijn voor iedereen, 
die nog waarnemingen van Teredo megotara heeft sluimer.on in . 
zijn logboek, archief cf collectie.

Let op boorpissebedden ! ! Yan de paalworm ais - houtvernieler . 
springen we over op de Boorpissebed ais Hçutverknoeier nummer 
twee. Zijn gangen zijn kleiner dan die van de paalworm, ze zullen 
ongeveer 1 tot 5 middellijn hebben. Ondanks dit is de ver
nieling even erg, want in één klein plankje zitten duizenden, 
vernielers bij elkaar. De dieren zijn zelf cok ongeveer van 
die grootte, erg onaanzienlijk dus. Tct 1948 dachten we, dat 
we steeds met één soort te maken hadden, n.l. Limnoria lignorum 
(Rathke), doch in dat jaar bleek het aan Lr Helthuis te Leiden,', 
dat er in drijfhout nog een scort’voorkwam, dic nog nooit te-- 
schreven was. Hij noemde het dier Limnoria quadripunctata 
(quadripunctata wil zeggen; met 4 puntjes). En inderdaad,deze 
soort is het eenvoudigste gekenmerkt tegenover L.lignorum door 
hot feit dat zij 4 pukkeltjes op het telson heeft. We hebben 
dit afgelopen jaar erg gezocht of we de soort, met de 4 knob
beltjes cck ergens autochthoon, dus niet in drijfhout, maar 
orgens op onze havenwerken, konden vinden, maar we zijn daar - 
gelukkig voor het hout van die havenwerken - niet in geslaagd.
De oorspronkelijke soort, Limnoria lignorum, werd wel autoch
thoon aangetroffen, maar L.quadripunctata, werd ons alleen be
kend uit aangespoeld hout, on welt
23,IX.50» IJmuiden - Blcemendaal, vele in een balk samen met 

Teredo navalis, de vlokreeft Chelura, en de 
eigenlijke" Limnoria lignorum. J.Stock.

23.IX.50* Huisduinen, vele in een balkje van zuidelijke oor
sprong (bezet met de paarse zeepok Balanus perforatus). 
C.Swennen.

10.XII.50» Hcndsbosse. Vele in een aangespoeld blok hout. 
C.Swennen.


