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INTRODUCTION

I remember finding my first living brachiopod, several years 
ago. When I was searching for molluscs with a hand dredge, 
in Cedar Key, western Florida, where some unknown animals 
popped up from the mud. The bivalved creatures with a long 
stalk immediately draw my attention and interest. Although I 
recognised them as being brachiopods, 1 remember the many 
difficulties 1 initially had with the identification. None o f the 
books covering the G ulf of Mexico fauna that 1 had at hand 
figured the animal. Now, several years later, I know that the 
species is named Glottidia pyramidata (Stimpson, 1860).

This Glottidia, as well as some congeneric species and those 
belonging to the closely related genus Lingula, belong to the 
best-known shallow water brachiopods and are well docu
mented in specialised literature. This anecdote is mentioned 
as an example to show how little information is available in 
generical literature about this interesting group of animals. I 
sincerely hope that this introduction, which is the first rele
vant paper on brachiopods in this m agazine since that o f 
Faber (1983), will provide the necessary basic information for 
anyone who encounters an occasional common living bra
chiopod. Anyone who has become more interested after read
ing this introduction will have to browse through an immense 
pile of specialised literature on the subject, as I started to do a 
few years ago. Good starting points for such a study are 
Kaesler ( 1997), Moore (1965a, 1965b) and Rudwick (1970).

Anyway, Brachiopoda (lampshells) belong to the best known 
as well as most poorly known groups o f organisms. The com
paratively well-known part o f  it is the fossil record, with 
fauna consisting o f thousands of genera and species, docu
mented in detail. The poorly known part, although a lot o f 
work was undertaken in the past few years, is the phylogeny 
o f the group as a whole and the classification o f the extant
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INLEIDING

Ik herinner me dat ik een aantal jaren geleden mijn eerste lev
ende brachiopode vond. Ik was in Cedar Key, West-Florida, 
met een handdreg op zoek naar weekdieren toen er een aantal 
mij onbekende dieren uit de modder te voorschijn kwamen. 
De tweekleppige beestjes met een lange steel trokken meteen 
mijn aandacht. Ik herkende ze wel als brachiopoden, maar ik 
herinner mc nog de moeite die ik had om ze op naam te bren
gen. Geen van de veldgidsen die ik toen bezat over de dieren 
van de G olf van Mexico bood een plaatje van het beestje. Nu, 
enkele jaren later, weet ik dat het diertje Glottidia pyramidata 
(Stimpson, 1860) moet heten.
Deze Glottidia behoort, samen met enkele andere soorten in 
dit geslacht en enkele behorend tot het nauw verwante ge
slacht Lingula, tot de meest bekende brachiopoden uit ondiep 
water en is goed gedocumenteerd in de vakliteratuur. De 
anekdote hierboven illustreert hoe weinig informatie over 
deze interessante groep dieren er in de algemene literatuur te 
vinden is. Ik hoop daarom dat deze inleiding, die de eerste rel
evante publicatie over brachiopoden in dit tijdschrift is sinds 
die van Faber (1983), toegang biedt tot de benodigde infor
matie voor diegene die een recente brachiopode tegen het lijf 
loopt. Wanneer uw interesse na het lezen van dit artikel ge
wekt is zult u, net als ik enige jaren geleden, moeten beginnen 
met het raadplegen van een grote stapel gespecialiseerde liter
atuur. Een goed begin voor zo’n leestocht zijn de werken van 
Kaesler (1997), Moore (1965a, 1965b) en Rudwick (1970). 
B rachiopoda (de populaire  E ngelse benam ing is “ lamp 
shells”) behoren zowel tot de meest bekende als de minst bek
ende organismen. Het bekende deel wordt gevormd door de 
uitgebreid gedocumenteerde fossielen: letterlijk duizenden 
geslachten en soorten zijn tot in detail beschreven. Hoewel er 
de laatste jaren veel werk verricht is, wordt het minder goed 
bekende deel gevormd door de fylogenie van de groep als 
geheel en de classificatie van de nog levende soorten van het
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members o f the phylum. The tremendous abundance of the 
phylum in many fossil deposits has ensured that most biolo
gists, and certainly most palaeontologists, are aware o f its 
existence. Only a few people, however, have ever seen more 
than a few species o f living brachiopods. Around 350 (300 to 
400 depending on whether you are a lumper or a splitter) liv
ing species are known to survive in modem times. Compared 
to the abundance of the group during earlier periods in geo
logical history, that is a limited number. Although quite rare 
in most parts o f the world, species may be abundant locally, 
especially at high latitudes o f the southern as well as the 
northern hemisphere.

This paper gives some basic information on the phylum, and 
especially on its Recent representatives.

W HAT ARE BRACHIOPODS?

Brachiopods are small to medium sized marine bivaived ani
mals. The animals are solitary, sessile and attached to the sub
strate by a flexible stalk (the pedicle), by cementation, or have 
a burrowing lifestyle. Although fossil brachiopods have been 
known since the early middle-ages, it was Linnaeus, in his 
10th edition of the “Systerna Naturae" o f 1758, who grouped 
them with some bivalves under Anomia and introduced the 
first valid taxa of Recent (and fossil) brachiopods. Like many 
other invertebrates, Linnaeus grouped the brachiopods under 
his " Vermes ”, worms. In the late 18th century, Cuvier placed 
the brachiopods in the M ollusca, as a separate class: the 
Brachiopoda. It was not until the second half of the 19th cen
tury that Huxley (1869) rejected the molluscan affinity. At 
that time, two hypotheses as to brachiopod affinity existed: 
annelid versus molluscan. In 1892, Blochmann grouped the 
phoronids, brachiopods, ectoprocts and sipunculids together. 
The brachiopods arc nowadays considered to be closely relat
ed to the Phoronida and to the Ectoprocta, together forming 
the phylum Lophophorata.
It was not until the end o f the 19th century that specialised 
biologists and palaeontologists started working on the taxono
my o f this group o f animals. Before that happened, most stu
dents o f the group were eminent British malacologists like the 
Sowerby’s, Lovell Reeve, John Gwyn Jeffreys and, in the late 
19th century, the American William Healy Dali.

FOSSIL HISTORY

For a serious study o f the living representatives of the group, 
and a better understanding o f the composition of the contem
porary fauna, basic knowledge o f Cretaceous (and to a lesser 
extend Jurassic) and Tertiary fauna is o f great help. In this 
chapter we therefore briefly discuss the fossil history o f the 
phylum.

Brachiopods are known from the Early Cambrian to recent 
times. Numerous fossil brachiopods are known and many are 
used as guide fossils. The largest recorded fossil brachiopod 
probably is Gigantoproductus giganteus (J. Sowerby, 1822)

fylum. De fantastische overdaad aan brachiopoden in som
mige afzettingen met fossiel materiaal heeft er voor gezorgd 
dat de meeste biologen, en zeker de meeste palaeontologen, 
bekend zijn met het bestaan van de groep. Er zijn echter niet 
veel mensen die meer dan een klein aantal soorten recente 
brachiopoden bij elkaar gezien hebben. Er zijn ongeveer 350 
(300 tot 400 afhankelijk van o f u graag splitst o f soorten op 
een hoop gooit) levende soorten bekend. Dit is een betrekke
lijk klein aantal, zeker vergeleken met de rijkdom  van de 
groep in vroegere perioden. Alhoewel brachiopoden over het 
algemeen vrij moeilijk te vinden zijn kunnen soorten alge
meen voorkom en, in het bijzonder op hoge breedtegraden 
zowel van het zuidelijk als het noordelijk halfrond.
Dit artikel geeft basisinformatie over het fylum in het alge
meen en in het bijzonder over de nog levende soorten.

W AT ZIJN BRACHIO PO DEN?

B rachiopoden zijn kleine to t m iddelgrote, in zee levende 
tweekleppige dieren. De dieren leven over het algemeen soli
tair en vastzittend op het substraat door middel van een flexi
bele steel. Andere zitten vastgekit o f leiden een ingegraven 
bestaan. Hoewel fossiele brachiopoden al sinds de middel
eeuwen bekend zijn was het Linnaeus die, in de 10e editie van 
zijn “Systema Naturae"  uit 1758, voor het eerst enkele soor
ten samenbracht met enkele tweekleppige weekdieren binnen 
het geslacht Anomia. Het was in dit werk dat de eerste recente 
(en fossiele) soorten officieel beschreven werden. Linnaeus 
deelde de brachiopoden, net als veel andere groepen ongewer- 
velden, in onder de “V ennes”, wormen. In de tweede helft 
van de 18e eeuw bracht C uvier de brachiopoden als een 
aparte klasse over naar de Mollusca: de Brachiopoda. Pas in 
de tweede helft van de 19e eeuw verwierp Huxley (1869) de 
verwantschap met de weekdieren. Op dat moment bestonden 
twee theorieën over de verwantschap van de brachiopoden: 
met de gesegmenteerde wormen (Annelida) o f met de week
dieren. In 1892 opperde Blochmann dat de phoroniden (hoef- 
ijzcrworm en), brachiopoden, ectoprocten (m osdiertjes) en 
sipunculiden aan elkaar verwant zouden zijn. Op dit moment 
worden de brachiopoden beschouwd als nauw verwant aan de 
Phoronida en Ectoprocta; de drie zouden samen een fylum 
vormen, de Lophophorata.
Aan het eind van de 19e eeuw begonnen gespecialiseerde 
biologen zich met de taxonomie van de groep te bemoeien. 
Daarvoor waren het steeds, meest eminente, Britse malacolo- 
gen, zoals de verschillende leden van de Sowerby-familie, 
Lovell Reeve, John Gwyn Jeffreys, en tegen het einde van die 
eeuw de Amerikaan William Healy Dall.

DE GRO EP IN VRO EG ER TIJDEN

Voor elke geïnteresseerde die zich in de recente brachiopoden 
wil verdiepen, is het van belang enige basiskennis te bezitten 
van het voorkomen van het fylum in het Krijt (en in mindere 
mate het Jura) en Tertiair. In dit hoofdstuk wordt iets verteld 
over het voorkomen van brachiopoden in vroeger tijden.
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from the Lower Carboniferous o f  Great Britain, a species 
reaching a width o f over 25 centimetres. Below, I briefly list 
the geological periods, at the same tim e giving the most 
important information about their respective braehiopod fau
nas. This chapter leans heavily on the excellent history o f the 
phylum as given by Rudwick (1970). The boundaries (in 
time) o f the various geological periods have been adopted 
from the “ 1999 Geological Time Scale” as issued on-line by 
the Geological Society o f America (1999).

No brachiopods are documented from pre-Cambrian (> c 
543 Ma, Proterozoic) strata, although fossils from that period 
have been found all over the world. The phylum may actually 
have been absent during those times and arisen in the early 
Cambrian, or members may have been entirely soft bodied, 
accounting for a low chance o f fossilisation.

During the early Cambrian (543-490 Ma) the phylum shows 
its first major phase of evolutionary radiation. Except for the 
Trim erellida and the Craniida, all orders o f the subphyla 
Linguliformea and Craniiformea are present and organophos- 
phatic groups predominate in the fauna. Groups belonging to 
the subphylum Rhynchonelliformea also appear, some only 
showing rudimentary articulation. Although hardly relevant 
here, W alco tt's  monum ental and invaluable work on the 
Cambrian Brachiopoda (1912a, 1912b) should be mentioned 
for its beauty alone.

A second and much greater phase o f evolutionary radiation 
occurred during the early part o f  the Ordovician (490-443 
Ma). The phylum became much more diverse and far more 
abundant and the Rhynchonelliformea soon outnumbered and 
overshadowed the Linguliformea and Craniiformea in number 
and varie ty . O f the C ran iifo rm ea, the T rim erellida  and 
Craniida appear, the first probably having a free-lying mode 
of life, the latter developing a cemented mode o f attachment. 
Altogether, groups with calcareous shells became the majori
ty . E arly  in the O rd o v ic ian  the ex p an sio n  o f  the 
Rhynchonelliform ea was most evident in some prim itive 
Orthida and Pentamerida, both already occurring in Cambrian 
strata. Soon they were joined by the first Strophomenida. 
Punctate shells occurred for the first time among the Orthida, 
and were by the end o f the Ordovician beginning to replace 
the im punctate, m ore prim itive species. D uring the late 
Ordovician the Rhynchonellida and Atrypida appear, the first 
developing real crura, the second group developing spiral 
brachidia.

The Silurian (443-417 Ma) and the Devonian (417-354 Ma) 
were chiefly times o f  consolidation, w ith few spectacular 
changes in the fauna. By the late Devonian, however, the 
Linguliformea and Craniiformea had chiefly been reduced to 
the th ree  (su p e r-)fa m ilie s  th a t p e rs is t today . The 
Strophomenida and Spiriferida were particularly abundant 
during the Devonian. The punctate Orthida continued to flour
ish and some o f the more advanced Pentam erida became 
extremely abundant; the latter group seemingly having devel-

Brachiopoden zijn bekend van het Vroeg-Cambrium tot nu. 
Er zijn zeer veel soorten bekend en veel daarvan worden 
gebruikt als gidsfossielen. De grootste brachiopode die ooit 
geleefd heeft was waarschijnlijk Gigantoproductus giganteus 
(J. Sowerby, 1822) uit het Vroeg-Carboon van Groot-Brit- 
tannië, een soort die een breedte van meer dan 25 centimeter 
bereikte. Hieronder volgt een beknopte lijst van de geologis
che tijdvakken met daaraan gekoppeld informatie over het 
voorkomen van brachiopoden in die perioden. Dit hoofdstuk 
leunt zwaar op een uitstekend overzicht van de historie van 
het fylum zoals eerder gepubliceerd door Rudwick ( 1970). De 
begrenzingen in tijd tussen de verschillende geologische tijd
vakken zijn overgenom en van de “ 1999 Geological Time 
Scale” die on-line beschikbaar wordt gesteld door de Geo
logical Society o f America (1999).

Er zijn geen brachiopoden bekend uit liet pre-Cambrium (> 
c 543 Ma, Proterozoïcum), hoewel er over de hele wereld 
andere fossielen uit die periode gevonden zijn. Het fylum was 
toen dus ofwel afwezig o f vertegenwoordigd door soorten 
zonder schelp waardoor de kans op fossilisatie gering was. 
Gedurende het vroege Cambriiim (543-490 Ma) maakt het 
fylum zijn eerste bloeitijd door. Behalve de Trimerellida en 
de Craniida zijn alle ordes van de onderfyla Linguliformea en 
Craniiformea aanwezig en groepen met een organofosfatische 
schelp domineren deze fauna. Ook groepen behorend tot het 
onderfylum Rhynchonelliformea verschijnen. Deze vertonen 
een rudimentaire vorm van een slotstructuur. Vanwege het 
monum entale karakter en de fraaie uitvoering, wil ik hier 
graag het waardevolle werk van Walcott (1912a, 1912b) over 
de Cambrische brachiopoden niet onvermeld laten.
Een tweede periode waarin evolutionaire uitbreiding nog veel 
groter was, vond plaats gedurende het eerste deel van het 
Ordovicium (490-443 Ma). Het fylum begon meer diversiteit 
te vertonen en werd algemener. Spoedig werden dc Rhyncho
nelliformea talrijker dan dc Linguliformea en Craniiformea, 
die ze ook overtroffen in verschijningsvorm. Twee ordes van 
de Craniiformea, de Trimerellida en Craniida, verschijnen. 
Hiervan leidde de eerste waarschijnlijk een vrij-liggend leven 
en de ontwikkelde de laatste een vastgekit bestaan. Over het 
geheel genom en begonnen groepen met een kalkachtige 
schelp de hoofdmoot te vormen. Vroeg in het Ordovicium 
was de expansie van dc Rhynchonelliformea het duidelijkst in 
som mige prim itieve Orthida en Pentam erida, die beide al 
voorkwamen in Cambrische afzettingen. Spoedig werden ze 
vergezeld door de eerste Strophomenida. Punctate schelpen 
verschenen voor het eerst binnen de Orthida, en begonnen 
tegen het einde van het Ordovicium de primitievere impunc
tate vormen te vervangen. Gedurende het late Ordovicium 
verschijnen de R hynchonellida en A trypida, w aarvan de 
eerste echte crura ontw ikkelen  en dc tw eede groep sp i
raalvormige brachidia.
Het Siluur (443-417 Ma) en het Devoon (417-354 Ma) vorm
den voornamelijk perioden van consolidatie met weinig spec
taculaire veranderingen van de fauna. Tegen het einde van het 
Devoon waren de Linguliformea en Craniiformea echter vri
jw el gereduceerd tot de drie (super-)families die heden ten
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oped crura (see fig. 2) independently from the Rhyncho- 
nellida. D uring the late S ilurian , the first T erebratu lida 
appear. During probably the last 10 million years o f the Upper 
Devonian, a relatively abrupt period of extinction occurred: 
the Pentamerida disappeared and many other groups that were 
numerically important completely disappeared or were con
siderably reduced.

During the late Paleozoic (C a rb o n ife ro u s  (354-290 Ma) and 
P e rm ia n  (290-248 M a)) the three long ranging fam ilies 
belonging to the Linguliformea and Craniiformea continued 
w ith little  change. M oreover, the R h y n chonellida  and 
Spiriferida were little affected by the late Devonian period of 
e x tin c tio n s  and su b seq u en tly  ex p an d ed  in the early  
C arboniferous. During the early C arboniferous, probably 
quasi-infaunal Productida with spines for anchorage in soft 
substrates became more important. Spiriferida, Atrypida and 
Rhynchonellida were abundant too and the Terebratulida had 
survived the Late Devonian and began to expand again. Only 
few punctate Orthida remained. Later Carboniferous fauna are 
not well known, mainly because that time was characterised 
by extensive coal-swamps, a habitat hardly suitable for bra
chiopods. During the Lower Permian, essentially the same 
Carboniferous fauna re-appeared, different in generic compo
sition but otherwise mainly unaltered. The Strophomenata, 
however, started to fill any niche available, resulting in the 
widest morphological range o f characters (some even quite 
aberrant) seen among brachiopods in history. Extremely rich 
and diverse Permian faunas have been documented, o f which 
that o f West Texas, USA (Cooper & Grant, 1972-77) and 
southern Thailand (Grant, 1976) should be mentioned.
The Late Permian fauna was succeeded by that o f the early 
T ria ss ic  (248-206 Ma) after having suffered the greatest cri
sis in history, from which it never fully recovered. The scale 
o f  extinction  far outm atched that o f  the Late D evonian. 
Almost all forms belonging to the class Strophomenata disap
peared completely. The last Orthida remaining in the Permian 
disappeared too, as did the last Pentamerida. The same applies 
to some important Spiriferida. Therefore, an almost complete
ly different fauna re-appeared during the Middle Triassic. As 
previously, the three “die-hard” Linguliformea and Cranii
formea lineages survived. The Triassic fauna mainly consist
ed o f  R hynchonellida, A trypida, Spiriferida and T erebra
tulida.

By the Middle Ju ra ss ic  (206-144 Ma) most o f the Stropho
menata had disappeared and the Atrypida and Spiriferida had 
become extinct. The Terebratulida were now more numerous 
than the Rhynchonellida and these two orders formed almost 
the entire fauna.
Contrary to the case in many other phyla, there has been little 
change in supra-generic  faunal com position  o f  the b ra
chiopods since the Cretaceous (155-65 Ma). Nevertheless, 
only very few genera belonging to the Rhynchonelliformea 
survived the C retaceous/T ertiary  tu rnover (fo r exam ple 
Argyrotheca  and Megathiris) but most superfamilies recog
nised in the Cretaceous still occur today. Since the Creta-

dage nog voorkomen. De Strophomenida en Spiriferida waren 
in het bijzonder zeer talrijk gedurende het Devoon. De punc- 
tate Orthida bleven een bloeiperiode doormaken en enkele 
van de meer geavanceerde Pentamerida werden buitengewoon 
algemeen; de laatste groep ontwikkelde schijnbaar onafhanke
lijk van de Rhynchonellida crura (zie fig. 2). Gedurende het 
late Siluur verschijnen de eerste Terebratulida. Waarschijnlijk 
de laatste 10 miljoen jaar van het Laat-Devoon vormden een 
vrij abrupte periode van uitsterven: de Pentamerida verdwe
nen en veel andere groepen die tot die tijd numeriek belan
grijk waren, verdwenen compleet o f werden ernstig gedec
imeerd.
Gedurende het late Paleozoïcum (C a rb o o n  (354-290 Ma) en 
P e rm  (290-248 Ma)) bleven de drie al lang voorkomende 
families die behoren tot de Linguliformea en Craniiformea 
zonder veel veranderingen voortbestaan. Bovendien werden 
de Rhynchonellida en Spiriferida weinig beïnvloed door de 
periode van uitsterven in het late Devoon en breidden zich 
verder uit in het vroege Carboon. G edurende het vroege 
Carboon werden de waarschijnlijk gedeeltelijk ingegraven 
Productida belangrijker. Deze verankerden zich met stekels in 
de zachte ondergrond, Ook waren Spiriferida, Atrypida en 
R hynchonellida talrijk . De Terebratulida hadden het late 
Devoon overleefd en begonnen zich w eer uit tc breiden. 
Daarentegen bleven er maar enkele punctate Orthida over. De 
fauna van het latere Carboon is slecht bekend, vooral omdat 
die tijd gekarakteriseerd wordt door uitgestrekte koolmo- 
erassen, die geen geschikt habitat voor brachiopoden vorm
den. Gedurende het vroege Perm komen we vrijwel dezelfde 
fauna tegen; wel verschillend in samenstelling op geslacht- 
sniveau maar verder nauwelijks gewijzigd. De Strophomenata 
daarentegen, begonnen elke beschikbare niche op te vullen. 
Dat leidde tot een grote verscheidenheid in morfologische 
karakters in die groep die zijn weerga binnen de brachiopoden 
niet kent. Extreem rijke en gevarieerde Perm-faunas zijn tot in 
detail beschreven. Die van W est Texas, USA (Cooper & 
Grant, 1972-77) en zuidelijk Thailand (Grant, 1976) wil ik 
hier graag expliciet noemen.
De fauna van het late Perm werd opgevolgd door die van het 
vroege T ria s  (248-206 Ma) nadat zich de grootste crisis aller 
tijden had voorgedaan, waarvan de fauna nooit echt herstelde. 
De mate van uitsterven was veel groter dan die aan het einde 
van het Devoon. Bijna alle vormen van de Strophomenata 
verdwenen geheel. De laatste Orthida, overgebleven uit het 
Perm, verdwenen ook, evenals de Pentamerida. Hetzelfde 
gebeurde met enkele belangrijke Spiriferida. Als gevolg hier
van verscheen een bijna compleet andere fauna gedurende het 
M idden-Trias. Maar, zoals telkens hiervoor, de drie “die
hard" groepen van de Linguliformea en Craniiformea bleven 
bestaan. De fauna van het Trias bestond voor het grootste deel 
uit Rhynchonellida, Atrypida, Spiriferida en Terebratulida. 
Gedurende het Midden J u r a  (206-144 Ma) waren de meeste 
Strophomenata verdwenen en waren de Atrypida en Spiri
ferida uitgestorven. De Terebratulida waren talrijker dan de 
Rhynchonellida en deze twee ordes vormden bijna de com
plete fauna.
In tegenstelling tot wat we zien in andere fyla is er sinds het
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Fig. 1.
An brachiopod shell o f  a species 
b e lo n g in g  to  th e  su b p h y lu m  
Rhynchonelliformea with some 
basic terminology, the line indi
cating the plane o f  symmetry.

Fig. 1.
Een schelp van een brachiopode 
b e h o re n d  to t h e t su b fy lu m  
Rhynchonelliformea met daarbij 
enkele basisterm en, het lijntje 
geeft het v lak  van sym m etrie  
aan.

Krijt (155-65 Ma) weinig verschil in samenstelling van de 
brachiopodenfauna op de niveaus boven het geslacht van die 
tijd en die van nu. Niettemin overleefden slechts enkele ge
slachten van de R hynchonelliform ea de overgang van het 
Krijt naar het Tertiair (bijvoorbeeld Argyrotheca  en Mega- 
thiris) maar de meeste superfamilies die in het Krijt bestonden 
bestaan nu nog steeds. Sinds het Krijt is er wel een duidelijke 
diversificatie van de Terebratulida met een lang brachidium. 
Dit lijkt de belangrijkste verandering sinds die tijd.

SCHELPKENM ERKEN

ceous, there has been an evolutionary diversification of the 
long-looped Terebratulida, which seems to be the most impor
tant change.

SHELL M ORPHOLOGY

Identifying Recent brachiopods is often more o f a problem 
than that o f molluscs. Very few characters are o f diagnostic 
value among the Linguliformea and Craniiformea. Species 
belonging to the genera Lingula and Glottidia have often been 
established on morphometric characters (width/length ratio 
etc.) o f the shells alone. Among the Rhynchonelliformea, 
some species are easily recognisable, others can only be iden
tified with certainty by investigating the internal morphology 
of the shell, and especially o f the brachidium (see explanation 
below). The systematic placement o f a specimen can only be 
ascertained by comparing the brachidium morphology with 
that o f  o ther genera. The brachidium , how ever, evolves 
through a series o f stages during ontogeny. Therefore, juve
nile specimens may be equipped with a loop belonging to the 
adult stage of a more primitive genus. Juvenile specimens are 
therefore very difficult to identify positively.

A complicating factor is the frequent occurrence o f homeo- 
morphs: species that are extremely similar to each other exter
nally. Some o f these homeomorphs even live sympatrically. 
An interesting case o f homeom orphy can be found in two 
North Atlantic brachiopods, which were grouped together 
previously as Dallina septigera  (Lovett, 1X46). It was not 
until 1960 that it was recognised that two species were in
volved, resulting in the introduction of a new species and 
genus: Fallax dalliniformis Atkins, 1960. The two can only be 
separated by studying the details o f the brachidium.

As in bivalves, the shell is secreted by the mantle. The shell is 
either organophosphatic (Linguliformea) or calcitic (Cranii-

Recente brachiopoden zijn vaak moeilijker op naam te bren
gen dan weekdieren. Er zijn slechts enkele kenmerken ge
schikt om als karakteristiek te gelden binnen de L inguli
formea en de Craniiformea. Soorten behorend tot de geslacht
en Lingula en Glottidia zijn vaak beschreven aan de hand van 
morfometrische kenmerken (bijvoorbeeld breedte/lengte ver
houding enz.) van de schelpen. Binnen de R hynchonelli
formea zijn sommige soorten makkelijk te herkennen terwijl 
andere soms alleen te determineren zijn door de inwendige 
kenmerken van de schelpen, en in het bijzonder het brachidi
um, te bestuderen (zie de verklaring hieronder). Dc systema
tische plaats van een soort kan vaak alleen bepaald worden 
door het brachidium te vergelijken met dat van verscheidene 
geslachten. Een bijkomend probleem is echter dat het brachid
ium een serie verschijningsvormen doorloopt voor dat van het 
volwassen stadium. Daarom zijn juveniele exemplaren vaak 
zeer moeilijk op naam te brengen. Zij bezitten immers vaak 
nog niet het kenmerkende volwassen brachidium o f hebben 
een brachidium gelijkend op het volwassen stadium van een 
primitiever geslacht.
Een complicerende factor is het voorkomen van zogenaamde 
homeomorfen: soorten die extreem veel op elkaar. Enkele van 
deze homeomorfen leven zelfs sympatrisch. Een interessant 
geval van homeom orfie vinden we bij twee Noord-Atlan- 
tische brachiopoden die in het verleden beide Dallina septig
era  (L ovén, 1846) genoem d w erden. Pas in 1960 werd 
onderkend dat het twee soorten zijn, met als resultaat een 
nieuwe soort en een nieuw geslacht: Fallax dalliniform is 
A tkins, 1960. De twee kunnen eigenlijk alleen gescheiden 
worden door het brachidium te bestuderen.
De schelp van een brachiopode wordt opgebouwd door de 
mantel, net als bij tweekleppige weekdieren. De schelp is 
organofosfatisch (Linguliformea) o f kalkachtig (Craniiformea 
en Rhynchonelliformea). Recente Craniiformea en Rhyncho- 
nellata (behalve de Rhynchonellida) hebben schelpen met 
punctae, dat zijn kanaaltjes die dwars door de schelp lopen. In
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formea and Rhynchonelliformea). Recent Craniiformea and 
R hynchonellata (not the R hynchonellida) show punctate 
shells, e.g. with channels through the shell. Instead of having 
a left and a right valve (like bivalves), brachiopods have a 
dorsal (brachial) and a ventral (pedicle) valve (see fig. 1), and 
therefore the plane o f  symmetry runs through both valves 
instead o f  between both valves. Usually, the shells are un
equal in depth, the dorsal one being the shallower, except in 
the burrowing lingulids, which show more equally shaped 
shells.

The articulation o f the Rhynchonelliformea is quite simple: 
two hinge teeth in the ventral valve fitting in two sockets in 
the dorsal valve. The ventral valve is the one through which 
the pedicle ( if  present) usually emerges. The pedicle is a 
stalk-like structure used to anchor into/onto the substrate. The 
dorsal valve contains the support (if present) for the lopho- 
phore (a com plex filtering apparatus). The lophophore is 
absent in molluscs but is also found in other phyla, the Pho- 
ronida (horseshoe worms) and the Entoprocta (part o f the for
mer Bryozoa). These three groups are also referred to as 
“ lophophorates” and may well prove to be classes o f one sin
gle phylum (see: Systematics).
Features that may be of importance when identifying bra
chiopods are the anterior and lateral commissure (the line o f 
junction between the margins o f the valves). Especially the 
anterior commissure is informative when it comes to identifi
cation. The commissure may be straight, or folded in a num
ber o f ways in dorsad or ventrad direction.

The Linguliformea and Craniiformea differ from the Rliyn- 
chonelliform ea by an absence o f articulation between the 
valves o f all living and the majority o f fossil species. Further
more, the lophophore is never supported by a shelly out
growth from the posterior margin o f the brachial valve. These 
shelly outgrowths, named brachidia, occur in all living Rhyn- 
chonelliformea. The four main forms o f brachidia found in 
the extant Rhynchonelliformea are illustrated in fig. 2.

Fig. 2. The four main forms o f  brachidia found in brachiopods o f  the 
subphylum Rhynchonelliformea. A. a pair o f  crura, typical for all 
Rhynchonellida. Genus H em ithiris; B. a short loop. Genus Tere- 
bratulina; C. a long loop. Genus Magellanicr, D. brachial grooves in 
inner surface o f dorsal valve. Genus Thecidellina.

plaats van een linker en een rechterschelp (zoals in tweeklep- 
pigen) hebben brachiopoden een dorsale (brachiale) en een 
ventrale (steel-) klep (zie fig. 1), en daarom loopt het vlak van 
symmetrie dwars door beide kleppen in plaats van tussen de 
kleppen door. Gewoonlijk zijn de twee kleppen niet even diep 
m aar is de dorsale klep iets ondieper. Dit geldt echter niet 
voor de gravende linguliden die kleppen hebben die veel meer 
gelijkvormig zijn.

De articulatie van de Rhynchonelliformea is vrij simpel: de 
twee slottanden in de ventrale klep passen in twee holtes in de 
dorsale klep. De ventrale klep is de klep waardoor de steel 
(voor zover aanwezig) naar buiten komt. De steel is een stcn- 
gelachtige structuur die dient om het dier in o f aan de onder
grond te verankeren. De dorsale klep bevat de ondersteuning 
(voor zover aanwezig) van de lofofoor (een ingewikkeld fil- 
terapparaat). De lofofoor is afw ezig in w eekdieren m aar 
wordt ook aangetroffen in andere fyla zoals de Phoronida 
(hoefijzerwormen) en de Entoprocta (een deel van wat we 
vroeger dc Bryozoa noemden). Deze drie groepen worden ook 
we “lofoforaten” genoemd en zouden best wel eens klassen 
van een enkel fylum kunnen zijn (zie: Systematiek). 
Kenmerken die verder van belang zijn bij het determineren 
van brachiopoden zijn de commissuren (raakvlakken tussen 
de twee kleppen) aan dc voor- en zijkanten. In het bijzonder 
inform atief bij het determ ineren is de com m issuur aan de 
voorzijde. Deze comm issuur kan recht zijn o f op verschil
lende manieren geplooid in dorsale o f ventrale richting.

De Linguliformea en Craniiformea verschillen van de Rhyn- 
chonelliformea doordat een slotconstructie tussen de kleppen 
afwezig is. Dit geldt voor alle nog levende en de meeste fos
siele soorten. Bovendien wordt de lofofoor bij deze twee 
groepen nooit ondersteund door een uitgroeisel van dc achter
ste schelprand van de brachiale klep. Deze schelpachtige uit
groeisels, genaamd brachidia, zijn aanwezig in alle levende 
Rhynchonelliformea. De vier hoofdtypen brachidia die voor
komen in de nog levende Rhynchonelliformea ziet u in fig. 2.

Fig. 2. De vier hoofdvormen brachidia zoals die voorkomen in bra
chiopoden van liet subphylum  R hynchonelliform ea. A. een paar 
crura, kenmerkend voor alle Rhynchonellida. Genus Hemithiris', B. 
een kort arm skelet. Genus Terebratulina ; C. een lang arm skelet. 
Genus Magellania; D. brachiale groeven in het inwendige van de dor
sale klep. Genus Thecidellina.
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The simplest form o f a brachidium, a pair o f crura (A), is 
characteristic for the order Rhynchonellida, with even the ear
liest forms showing this type o f brachidium. Several types o f 
crus are recognised; these types being important for classifi
cation on family level within the order.

The order Terebratulida is characterised by having a loop. In 
this type of brachidium, descending branches are attached to 
the crus and either with an anterior transverse connecting 
band to form a short loop (B), or with ascending branches and 
a transverse connecting band more posteriorly, to form a long 
loop (C). The fused crural processes (forming a second more 
posteriorly positioned connecting band) as figured in B are 
not typical for a short-looped terebratulid, but only for the 
genus Terebratulina. Long loops come in a variety o f forms, 
some not even remotely similar to the Magellania type loop 
figured here.

An aberrant type o f brachidium is found in the order Theci- 
deida (D). The brachidium consists o f brachial grooves in the 
inner surface o f the dorsal valve.

Most Recent brachiopods are quite dully coloured. Some oth
ers, however, show an extremely vivid and characteristic col
oration, which even may be of diagnostic value in some cases. 
In those cases where coloration is present, the prevailing 
co lour am ong the extant R hynchonelliform ea, how ever, 
always seems te be reddish, as can be observed in pi. 3. Curry 
(1999) discussed colouration occurring in a Pleistocene popu
lation o f the New Zealand species Terebratella inconspicua 
(Sow erby, 1846). The reddish colouration  found in that 
species proved to be caroteno-protein, also responsible for 
colouring carrots and tomatoes. The mantle canal system, 
which in reality is a feature o f the living animal, may show 
through the shell o f a preserved specimen (see pi. 3F-G, K.-L) 
by having a different coloration or hue (compared with the 
rest o f the shell). Usually, the mantle canal system is only vis
ible as impressions on the interiors o f both valves, if at all.

SYSTEM ATICS

In most modern textbooks, the Brachiopoda is considered to 
be a phylum, o f equal rank to the Mollusca. The phylum is 
characterised by possessing a lophophore, a character shared 
with some other phyla. The Brachiopoda were previously 
divided into two classes, the Inarticulata (without a hinge) and 
the Articulata (with a hinge). Recent phylogenetic analysis 
based on nuclear ribosomal RNA gene sequences (Cohen & 
G aw trop , 1997), how ever, has show n that the phylum  
Brachiopoda is probably polyphyletic and that the forms pre
viously included in the Inarticulata are more closely related to 
the Phoronida (horseshoe worms) than to the Articulata. The 
Phoronida were hitherto considered to be a separate phylum 
consisting o f very few living species in one single family with 
two genera. Several authors have over the past decades sug
gested joining the Brachiopoda, Phoronida and Entoprocta

De simpelste vorm van een brachidium (een paar crura (A)) is 
kenmerkend voor de orde Rhynchonellida. Zelfs de vroegste 
vormen van deze orde laten al een dergelijk armskelet zien. Er 
worden verschillende typen crus onderscheiden; deze typen 
zijn van belang bij de indeling van de orde op familieniveau 
De orde Terebratulida wordt gekenmerkt door een zogenaam
de “loop", een gesloten hoefijzervormig brachidium. Bij dit 
type vinden we afdalende banden vanaf de crus en een ver
bindende band tussen die twee, zodat een korte “loop” onstaat 
(B), of met opstijgende banden en een verbindende band die 
zich meer naar achteren bevindt, zodat een zogenaamde lange 
“loop” ontstaat (C). De met elkaar verbonden crurale uitsteek
sels (die een tweede, zich meer naar achteren bevindende 
verbinding vormen) zoals we die zien in figuur B, zijn niet 
typisch voor de terebratuliden met een korte "loop” maar 
alleen voor het geslacht Terebratulina. Lange brachidia be
staan er in verschillende gedaanten waarbij sommige zelfs 
niet lijken op die van Magellania zoals hier afgebeeld.
Een afwijkend type brachidium is dat van dc soorten van de 
orde Thecideida (D). Dat brachidium bestaat uit brachiale 
groeven in het inwendige van de dorsale klep.
Recente brachiopoden zijn meestal vrij saai gekleurd. Enkele 
soorten laten echter een levendig en karakteristiek kleurpa- 
troon zien dat in sommige gevallen zo kenmerkend is dat de 
soort er onmiddellijk aan te herkennen is. Als een kleurpa- 
troon aanwezig is, is de meest prominente kleur bijna altijd 
roodachtig, hetgeen kenmerkend is voor de levende Rhyncho
nelliformea. Dit zien we op pl. 3. Curry (1999) besprak de 
kleur van exem plaren van een Pleistocene populatie van 
Terebratella inconspicua  (Sowerby, 1846) uit Nieuw-Zee- 
land. De roodachtige kleur van deze soort bleek te worden 
veroorzaakt door careno-proteïne. Dezelfde stof is ook verant
woordelijk voor de kleur van worteltjes en tomaten. Het sys
teem van mantelkanalen, dat een kenmerk is van het levende 
dier, kan soms door de schelp heen waargenomen worden (zie 
pl. 3F-G, K-L). Dit komt omdat hel anders gekleurd is o f don
kerder o f lichter is (vergeleken met de rest van de schelp). 
Gewoonlijk is het systeem van mantelkanalen echter alleen te 
zien als afdrukken aan de binnenkant van de kleppen.

SYSTEM ATIEK

De Brachiopoda wordt in de meeste leerboeken gezien als een 
fylum van gelijke rang als de Mollusca. Het fylum wordt ge
karakteriseerd door het bezit van een lofofoor, een kenmerk 
dat gedeeld wordt met enkele andere fyla. In het verleden 
werden de Brachiopoda verdeeld in twee klassen, de Inar
ticulata (zonder slot) en de Articulata (met een slot). Recent 
fylogenetisch onderzoek aan genensequenties van het nucleair 
ribosom aal RNA (Cohen & G awtrop, 1997), heeft echter 
laten zien dat de Brachiopoda w aarschijnlijk polyfyletisch 
zijn en dat de vormen die voorheen Inarticulata genoemd wer
den waarschijnlijk meer verwant zijn aan de Phoronida (hoef- 
ijzerwonnen) dan aan de Articulata. De Phoronida werden tot 
voor kort beschouwd als een zelfstandig fylum met slechts 
een paar levende soorten in een enkele familie met twee ges
lachten. Verschillende auteurs hebben de afgelopen decennia
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into a new phylum, the Lophophorata.

The following list reflects the currently accepted systematic 
layout o f the classes formerly included in the Brachiopoda. 
The layout is based on Williams et al., 1996, and will largely 
be used in the forthcoming volumes o f the revised brachiopod 
part o f the “Treatise on Invertebrate Paleontology”. The sym
bol f  follow ing an order listed means that the order has 
become extinct and has no Recent representatives.

In previous classifications, the L inguliform ea and C ranii
form ea w ere considered to belong to the “ Inarticu la ta” , 
w hereas the R hynchonelliform ea w ere previously named 
‘Articulata'.

gesuggereerd dat de Brachiopoda, Phoronida en Entoprocta 
samen in één nieuw fylum horen, de Lophophorata.

De lijst hieronder geeft de op dit moment geaccepteerde sys
tematische lay-out weer van de klassen die oorspronkelijk tot 
de Brachiopoda gerekend werden. De lay-out is gebaseerd op 
die van Williams et al., 1996, en zal grotendeels gebruikt wor
den in de nieuwe delen van het compleet herziene brachiopo- 
dendeel van “Treatise on Invertebrate Paleontology”, die bin
nenkort zullen verschijnen. Het symbool t  achter de ordes 
geeft aan dat de betreffende groep uitgestorven is en geen 
recente vertegenwoordigers kent.
In vroegere classificaties vielen de Linguliformea en Cranii
formea onder de "Inarticulata”, en de Rhynchonelliformea 
werden voorheen ‘Articulata’ genoemd.

■ Subphylum Linguliformea Williams, Carlson, Brunton. Holmer & Popov, 1996
♦ Class Lingulata Gorjansky & Popov, 1985

'r Order Lingulida Waagen, 1885
V Order Siphonotretida Kuhn, 1949 t
>  Order Acrotretida Kuhn, 1949 t

♦  Class Paterinata Williams, Carlson, Brunton, Holmer & Popov, 1996
> Order Paterinida Rowell, 1965 f

■ Subphylum Craniiformea Popov, Basset, Holmer & Laurie, 1993
♦  Class Craniata Williams, Carlson, Brunton, Holmer & Popov, 1996

>  Order Craniopsida Gorjansky & Popov, 1985 t
> Order Craniida Waagen, 1885
> Order Trimerellida Gorjansky & Popov, 1985 t

■ Subphylum Rhynchonelliformea Williams, Carlson, Brunton, Holmer & Popov, 1996
♦  Class Chileata Williams, Carlson, Brunton, Holmer & Popov, 1996

> Order Cheleida Popov & Tikhonov, 1990 t  
f  Order Dictyonellida Cooper, 1956 t

♦  Class Obolellata Williams, Carlson, Brunton, Holmer & Popov, 1996
>  Order Obolellida Rowell, 1965 t
> Order Naukatida Popov & Tikhonov, 1990 +

♦  Class Kutorginata Williams, Carlson, Brunton, Holmer & Popov, 1996
>  Order Kutorginida Kuhn, 1949 f

♦  Class Strophomenata Williams, Carlson, Brunton, Holmer & Popov, 1996
>  Order Strophomenida Opik, 1934 t
>  Order Productida Sarytcheva & Sokolskaya, 1959 f

♦ Class Rhynchonellata Williams, Carlson, Brunton, Holmer & Popov, 1996
V Order Orthida Woodward. 1852 +
>  Order Pentamerida Schuchert & Cooper, 1931 f
>  Order Rhynchonellida Kuhn, 1949
>  Order Atrypida Rzhonsnitskaya, 1960 t  
V- Order Spiriferida Waagen, 1883 f
>  Order Spiriferinida Ivanova, 1972 t
>  Order Athyridida Boucot, Johnson & Staton, 1964 t
> Order Terebratulida Waagen, 1883
> Order Thecideida Elliot, 1958

ABOUT THE RECENT B RA CHIOPO DS OVER DE RECENTE BRACHIOPODEN

Recent brachiopods are found all over the world. Species are 
known to occur from the Arctic to Antarctica, living in tropi
cal, temperate as well as cold-water conditions. In the tropics, 
brachiopods are usually rare, with some exceptions. Only in 
Japanese waters, New Zealand and Antarctica do brachiopods 
form an important part o f the macro-fauna.

Recente brachiopoden worden over de hele wereld gevonden. 
Er komen soorten voor van de Noord- tot de Zuidpool, in tro
pische, gematigde en koud-water regionen. In de tropen zijn 
brachiopoden gewoonlijk zeldzaam, enkele uitzonderingen 
daargelaten. Alleen in de wateren rond Japan, Nieuw-Zeeland 
en Antarctica komen brachiopoden in zulke grote hoeveelhe
den voor dat ze een belangrijk deel van de fauna uitmaken.
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PLATE 1
Fossil brachiopods. A-B. Rafinesquina ponderosa  (Em mons, 1842). Strophomenida. Ordovician. USA, Ohio, Camden, Hueston Woods State Park. A. interior o f  a 
dorsal valve. RV 2000143a. B. dorsal view. RV 2000143b. C -I). Platvstrophia clarksvillensis  (Foerste, 1885). Orthida. Ordovician. USA, Ohio, Cam den, Hueston 
Woods State Park. C. ventral view. D. dorsal view. RV 200141a. E-G. Hiscoheccus capax (Conrad, 1842). Rhynchonellida. Ordovician. USA, Ohio, Camden, 
Hueston Woods State Park. E. dorsal view. F. ventral view. Ci. lateral view. RV 200142. II. M ucrospirifer mucronatus (Conrad, 1841). Spiriferida. M iddle Devonian. 
USA, New York. Rosendale. Dorsal view. RV 200160. K. M orrisithyrisphillipsi (M orris, 1847). Terebratulida. Jurassic. France, Normandy, Bretteville. Dorsal view. 
RV 200093. M -N. Diciyothvris coarclata  (Parkinson, 1811). Terebratulida. Jurassic. France, Normandy, Calvados, Luc sur Mer. M. ventral view. N. dorsal view. RV 
200094a. (). Trigonoscmus pcciiniform is  (Von Schlotheim, 1813). Terebratulida. Cretaceous. Netherlands, Zuid-Lim burg, M aastricht, St. Pietersberg, ENCI quarry. 
Loose dorsal valve “in situ” . RV 200009. P-S. Isocrania costata (Sowerby, 1823). Craniida. Cretaceous. Netherlands, Zuid-Limburg, M aastricht, St. Pietersberg, 
ENCI quarry. P. exterior o f  ventral valve. Q. interior o f  the sam e ventral valve. RV 200003a. R. exterior o f  dorsal valve. S. interior o f  the same dorsal valve. RV 
200003b. T-V. " Terebratula" scillae  Seguenza, 1871. Terebratulida. Pleistocene. Italy, Reggio di Calabria. T. dorsal view. U. lateral view. V. ventral view. RV 
200150a. Scale bars are I cm.
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PLATE 2
Common Rccent Brachiopoda. A-B. Glottidia pyram idata  (Stim pson, 1860). Lingulata, Lingulidae. USA, Florida, Levy County, Cedar Key, hand dredge, depth 0.2- 
I in. coarse muddy sand. A. dorsal view. RV 100016a. B. ventral view. RV 100016b. C -F . Argyrotheca cordata (Risso, 1826). Terebratulida. Megathyrididae. 
Croatia, Kornati A rchipelago, SW Mali Obrucan Island, depth 50 m. C. dorsal view. D. ventral view. E. interior o f  ventral valve. F. interior o f  dorsal valve. RV 
100218a. (J-K. G typhus vitreus (Born. 1778). Terebratulida, Terebratulidac. Italy, Sardinia, S o f  Capo Carbonara, trawled, depth 600 m. (i. dorsal view. II. interior 
o f  ventral valve. K. interior o f  dorsal valve. RV 100138a. L-M . Neocrania anomala  (M üller. 1776). Craniata, Craniidae. Sweden, Gullm amfjorden. L. interior o f  dor
sal valve. M. exterior o f  same dorsal valve. RV 100098a. N. Terehratalia transversa (Sowerby, 1846). Terebratulida, Terebrataliidae. USA, California, La Jolla, on 
rocks, depth 72 m. Dorsal view. RV 100135a. O -Q . Notosaria nigricans (Sowerby, 1846). Rhynchonellida. Hemithyrididac. New Zealand. Stewart Island. (). dorsal 
view. P. lateral view. Q. ventral view. RV 100110. R-T. H emithiris psittacea  (Gme4lin, 1791 ). Rhynchonellida, Hemithyrididac. Canada. Labrador, 1-1.5 km out o f  
N ain, traw led, depth 36-40 m. R. dorsal view. S. ventral view. T. lateral view. RV 100244a. U-W . Terehratulina hata iana  C ooper, 1973. Terebratu lida. 
Canccllothyrididae. Philippines, Cebu Island, Catmon, on shell rubble bottom, depth 72 m. U. dorsal view. V. interior o f  dorsal valve. W. lateral view. RV 100079a. 
X-Zc. Terehratulina hedleyi (Finlay. 1927). Terebratulida, Canccllothyrididae. X-Zb. Australia, Western Australia, 200 km S o f  Perth, Busselton Jetty, attached to 
pylons, depth 5-8 m. X. ventral view. Y. dorsal view. Z. lateral view. Za. interior o f  ventral valve. Zb. interior o f  dorsal valve. RV 100234a. Zc. Australia, Victoria, 
outside Port Philip Bay, on wall o f  cave and wreck, depth 33 m. Sponge covered specimen. Dorsal view. RV 100240a. All scale bars are I cm, except C-F, scale bar 
is I mm.
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The Linguliform ea have organophosphatic, inarticulated 
shells. At present, only two families have extant representa
tives: the family Lingulidae and the family Discinidae. The 
former are confined to tropical and subtropical waters in the 
Indo-Pacific region (the genus Lingula) (pi. 3P-S) and along 
both the East and West coasts o f the Americas and tropical 
West Africa (the genus Glottidia) (pi. 2A-B). Specics belong
ing to this family live in U-shaped burrows and are usually 
found intertidally or in very shallow water. The latter family 
is more widely spread, lives attached by a short pcdiclc, and 
contains species o f the relatively shallow water (from lower 
sh o re  to  ab o u t 350 m e tres  in d ep th ) gen e ra  D isc in a , 
Discinisca (pi. 3T) and Discradisca, as well as the cosmopoli
tan abyssal Pelagodiscus atlanticus (King, 1868).

The Craniiformea have calcitic, inarticulated shells. One sin
gle family is present in modern times: the Craniidae. This 
family nowadays contains several species belonging to the 
genus Neocrania and a single species belonging to the genus 
Craniscus: C. japonicus  (A. Adams, 1863). Furthermore, it 
includes the monotypic genera Valdiviatliyris and Neoan- 
cistrocrania, the first one documented only by a single juve
nile dorsal valve o f the type species V. quenstedti Helmeke, 
1940, the latter only by the type material o f its type species N. 
norfolki Laurin, 1992. Species belonging to the Craniiformea 
are cemented to the substrate by all or part o f the ventral 
valve. Some species o f Neocrania  have almost completely 
lost the calcified ventral valve, leaving a parchment-like film 
on the substrate. The genus Isocrania (pi. 1P-S), which lived 
in the Cretaceous o f Western Europe, was either cemented to 
the substrate by the apical tip o f  the ventral valve or lived 
freely on the sea floor (Ernst, 1984). The most common 
Recent representative of this group (although almost always 
only dorsal valves) in collections is probably Neocrania  
anomala (Müller, 1776), from northwestern Europe (pi. 2L- 
M ) .

The Rhynchonelliformea have calcitic, articulated shells. All 
living representatives belong to the class Rhynchonellata. The 
order Rhynchonellida contains the most primitive living artic
ulate brachiopods, characterised by a pair o f crura as brachial 
support (fig. 2A). Except for two species belonging to the 
family Hemithyrididae, the mainly Arctic Hemithiris p sit- 
tacea (Gm elin, 1791) (pi. 2R-T) and N otosaria nigricans 
(Sow erby, 1846) (pi. 2 0 -Q ) from New Zealand, species 
belonging to this group are uncommonly encountered in col
lections. The order Terebratulida contains by far the biggest 
number o f species, with short-looped species (fig. 2B) and 
long-looped species (fig. 2C). The Recent short-looped bra
chiopods are in this paper represented by species belonging to 
the families Terebratulidae (pi. 2G-H) and Cancellothyrididae 
(pi. 2U-Zc). The Recent long-looped brachiopods are here 
represented by species belonging to the families Laqueidae

De Linguliformea hebben organofosfatische schelpen zonder 
slot. Op dit moment komen er maar twee families voor: de 
Lingulidae en de Discinidae. De eerste wordt gevonden in de 
tropische en subtropische wateren van de Indo-Pacific (het 
geslacht Lingula) (pl. 3P-S) en langs zowel de oost- als west
kust van de beide A m erika’s en tropisch W est-Afrika (het 
geslacht Glottidia) (pl. 2A-B). Soorten die tot deze familie 
behoren leven in U-vormige gangen en worden gewoonlijk in 
het getijdengebied o f  in zeer ondiep w ater gevonden. De 
tweede fam ilie heeft een groter verspreidingsgebied, leeft 
vastgehecht met een korte steel, en omvat soorten uit relatief 
ondiep w ater (van laag in het litoraal tot een diepte van 
ongeveer 350 m eter) behorend tot de geslachten Discina, 
Discinisca (pl. 3T) and Discradisca, en de kosmopolitische 
Pelagodiscus atlanticus (King, 1868) uit diep water.

De Craniiformea hebben kalkachtige schelpen zonder slot. 
Er komt in onze tijd maar één familie voor: de Craniidae. 
Deze familie omvat verschillende soorten van het geslacht 
Neocrania en een enkele behorend tot het geslacht Craniscus: 
C. japon icus  (A. Adams, 1863). Bovendien om vat het de 
m onotypische geslachten V aldiviathyris en N eoancistro- 
crania, waarbij opgemerkt moet worden dat de eerste slechts 
gedocumenteerd is door één juveniele dorsale klep van de 
type-soort V. quenstedti Helmcke, 1940, terwijl de tweede 
alleen bekend is van het type-materiaal van zijn type-soort N. 
n o r fo lk i  L au rin , 1992. S oo rten  d ie  b eh o ren  to t de 
Craniiformea leven vastgehecht aan de ondergrond. Dit kan 
zijn met slechts een deel o f met het gehele oppervlak van de 
ventrale klep. Enkele soorten van het geslacht Neocrania  
hebben bijna de hele kalkachtige ventrale klep verloren en in 
deze gevallen is alleen een perkamentachtig vlies op het sub
straa t z ich tbaar. H et g eslach t Isocran ia  (pl. 1 P-S), dat 
gedurende het Krijt in West-Europa leefde, was ofwel slechts 
met het apicale deel van de ventrale klep aan het substraat 
vastgehecht o f  leefde geheel vrij op de zeebodem  (Ernst, 
1984). De meest algemeen verzamelde recente vertegenwo
ordiger behorend tot deze groep (in bijna alle gevallen dorsale 
kleppen) is waarschijnlijk Neocrania anomala (Müller, 1776), 
uit noordwest Europa (pl. 2L-M).

De Rhynchonelliformea hebben kalkachtige schelpen met 
een slot. A lle levende vertegenw oordigers behoren tot de 
klasse Rhynchonellata. De orde Rhynchonellida omvat de 
meest primitieve levende brachiopoden met een slot en wordt 
gekarakteriseerd door het bezit van een paar crara als onders
teuning van de lofofoor (fig. 2A). Op twee uitzonderingen na, 
de grotendeels Arctische Hemithiris psittacea (Gmelin, 1791) 
(pl. 2r-t) en Notosaria nigricans (Sowerby, 1846) (pl. 2o-q) 
uit Nieuw-Zeeland, worden soorten behorend tot deze groep 
weinig aangetroffen in verzamelingen. Beide bovengenoemde 
soorten behoren tot de fam ilie H em ithyrididae. De orde 
Terebratulida omvat verreweg de meeste soorten, zowel met 
een korte “loop” (fig. 2B) als met een lange “loop” (fig. 2C). 
De recente soorten met een korte loop behoren voor het over
g ro te  deel tot de fam ilies T ereb ra tu lidae  (pl. 2G -II) en 
Cancellothyrididae (pl. 2U-Zc). De Recente soorten met een
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PLATE 3

Common Recent Brachiopoda. A-E. Terebratalia occiclentalis Dali, 1871. Terebratulida, Terebrataliidae. USA, California, o ff San Diego, Nine 
Mile Bank, dredged, depth 120-180 m. A. dorsal view. B. posterior view. C. lateral view. D. anterior view. H. ventral view. F-H. Laqueus cali- 

fornianus  (Koch, 1848). Terebratulida, Laqueidae. USA, California, San Diego, from local fisherman. F. dorsal view. G. ventral view. H. lateral 
view. RV 100179a. K-L. Pictothyris pictus  (Dillwyn, 1817). Terebratulida, Laqueidae. Japan, Kochi, Tosa Bay. K. dorsal view. L. ventral view. 
RV 100118. M -O. Kraussina rubra (Pallas, 1766). Terebratulida, Kraussinidae. M alformed specimen. South Africa, Cape Province, East 
London, West Bank. M. dorsal view. N. ventral view. O. interior o f  dorsal valve. RV 100010a. P-S. Linguta lingua (Lightfoot, 1786). Lingulata, 
Lingulidac. Indonesia, E Sumatra, Belawan, in mud, low tide. P. exterior o f  dorsal valve. Q. interior o f  dorsal valve. R. exterior o f  ventral valve. 
S. interior o f ventral valve. RV 100125a. T. Discinisca lamellosa (Brodcrip, 1834). Lingulida, Discinidae. Peru, Lima, Callao, under rocks. 
Cluster o f specimens. RV 100080a. All scale bars are 1 cm.
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Fig. 3. Terehratulina septentrionalis (Couthouy, 1838). A short- 
looped species belonging to the order Terebratulida, family Cancel- 
lothyrididae. Two living specim ens photographed in the G u lf o f  
Maine, USA, at a depth o f around 30 metres, covered by the demo- 
sponge Iophon pattersoni (Bowerbank, 1858). In the uppermost speci
men, which is viewed from the anterior, part o f  the coiled lophophore 
can be observed. [Photograph Timothy E. Miller]

Fig. 3. Terehratulina septentrionalis (Couthouy, 1838). Een soort met 
een korte “ loop” van de orde Terebratulida, familie Cancellothyri- 
didae. De twee levende exemplaren werden gefotografeerd in de G olf 
van Maine, USA, op een diepte van ongeveer 30 meter, en zijn over
dekt m et de spons lophon pa ttersoni (Bow erbank, 1858). Bij het 
bovenste exemplaar, dat we van voren af bekijken, kunnen we de op
gerolde lofofoor zien. [Foto Timothy E. Miller]

(pl. 3F-H, K-L), Terebrataliidae (pl. 3A-C), Megathyrididae 
(pl. 2C-F) and Kraussinidae (pl. 3M -0). The third order, the 
Thecideida, is characterised by brachial grooves in the inner 
surface o f the dorsal valve (fig. 2D). It contains two families, 
the Thecideidae, with much-divided brachial interiors, and the 
Thccidellinidae, with bilobed brachial interiors. The former 
contains the genera Lacazella and Pajaudina, the latter only 
the genus Thecidellina.

lange loop die we hier afbeelden behoren tot de fam ilies 
L aqueidae (pl. 3F-H , K -L), T ereb ra ta liidae  (pl. 3A -C), 
Megathyrididae (pl. 2C-F) en Kraussinidae (pl. 3M -0). De 
derde orde, de Thecidcida, wordt gekenmerkt door brachiale 
groeven aan de binnenkant van de dorsale klep (fig. 2D). 
Hieronder vallen twee families, dc Thecideidae, met veel ver
takkingen van de brachiale groeven, en de Thecidellinidae, 
met in twee delen verdeelde brachiale groeven. De eerste 
fam ilie om vat de geslachten Lacazella  en Pajaudina, de 
tweede familie alleen het geslacht Thecidellina.
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