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OYAR TERTIAIRE EN KIVARTAIRE
VORTIINGEN YAN HET EILAND NIAS.

H. ICKE en K. MARTIN'
Van het nog weinig bekend'e eiland ìTias ontving
collectie van
Leid.sche Museum reeds voor jaren eene
steenten en versteeningen, die aldaar d"oor den
J. 7'. Klxxncrptpn zljn verzameld in opdracht van d'en
den
heer J. R. B. Nnnnvoonr vÀN DE PoLl en d'oor
di
aan de genoemcle inrichting geschonken' Later werd

die de hee
materiaal nog a.angevuld' door eene verzarneling'
E. E. W. G. ScunÓorn, een oud-leerling van Leiden
biieen;
thans controleur te Goenoeng Sitoli, op Nias heefb
gebracht.

Terwljl het zuiver pelrografisch ondeuoek der gesteentezal ge'
monsters door prof. J. A' Gnu'msnrxr te Delft

schiedenenprof.I[.DouvrllúteParijsdeforaminiferen;
de hietr
houdende gesteenten zal behandelen, houdt zich
aangeboden verhandeling met de overige versteenrng(
berlg, op een enkele uitzondering na uitsluitencl conchyir
en afkomstig uit de coll. KlNNscrurun'
De verzameiing van dezen natuuronderzoeker ging
der vt
gezetd van eene kaart met nauwkeudge opgave

qq.L

TERTIAIR EN KWARTA'IR VAN I'[IAS'

Atys sPec' indet.
Tab. 14; Fig.

3.

Een brokstuk van den slotomgang met onzichtbare spira
tigt yoor, gedeeltelijk in het gesteente besloten. schaal
dun; slotomgang sterk gewelfd, van voren en van achteren
spiraal gegroefd, in het midd'en nagenoeg glad'
van de levende soorten is de op Java ook fossieL voorkomende Atys naucum Linn' (Reeve, Atys pl' l, spec' 1)
verwant. De versteening is echter te onvolledig om met
zekerheid uit te kunnen maken, of zij met dezen Ìevenden
vom identisch is of niet.
Yindptaats: Wand van de Kalimboe'

*

Terebra dahanaénsis sPec' nov'
Tab. 14; Fig. 4, 4a.
Schaal ?'eeT spits, uit vlakke, langzaam aangroeiende
omgangen bestaande, die door de uitstekende naadbanden
trapsgewiize tegen eikaar zijn afgezet en waarvan er 14
z$n bewaard. Er z\jn 2 naaclbanden; een breede langs cle
sutuur, daarvoor een veel smallere, die eerst door een
nauwe, later door een breede tusschenruimte van de eerste is
gescheiden. Beide banden samen nemen bijna de helft van
de opperviakte der omgangen in' Deze dragen een getraiiede sculptuur. scherp gesneden, zwak s-vormig gebogen
dwarsribben, die op de beide banden in vlakke, scheefge'
ricbte knoopen veranderen, voor de banclen echter slechts
weinig scheef ten opzichte van de as der schaal staan, op
den achtersten naadbancl tusschen de knoopen 4 spiraien'
rvaarvan cle voorste op cle jongere omgangen door een
ondiepe, overlangsche groeve in tweeèn wordt gedeeld; op
de ouclere omgangen zljn ze onduidelijk en op de alleroudste
in 't eeheel niet voorhand'en.

TERTIAIR EN KWAR,TÀIR V3,N NIAS.
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Ook de voorste naadband wordt op de jongere windingen
door een overlangsche groeve in ttveeèn gedeeicl. Het voorste
gedeelte der omgangen eindeiijk draagf lì spiraalbanden,
soms ook nog een 4", die onmiddelijk tegen de voorste
sutuur te voorschijn komt. Deze spiraalbanden zijn op de
oudere omgangen breed.er dan hunne tusschenruimten, op
cle jongere daarentegen over 't algemeen smalìer' 0p den
slotomgang volgen voor de naadlijn nog een aantal smallere
spiralen, terwijÌ heel fline op de jongere omgangen in cle
ruimte tusschen de beide naaclbanden voorkomen. Groeistreepen cluidelijk. Rechterlip niet bewaard. Mondopening
met duideiijk kanaal. De rand der columelia vormt een
zwakke plooi. Sporen eener roode kleur zijn bewaartl'
Yan de levende soorten is er geen nauw verwant' t'e
noemen. Yan Terebra Jenliinsi Mart. (Samml' lI[, pag' ?b,
tab. 5, frg. ?9. - Tertià,rschichten pag' 34, tab' 6, fig' 1a)
en Terebra pam,otanensis lIart. (Fossiiien v' Java pag' 234,
tab. 42, fig. 681) verschilt het fossiel van Nias daardoor,
dat hier de getraliede sculptuur op het voorste gedeelte
der omgangen en de spiraalsculptuur op den achtersten
band veel duidelijker is. Blj T. Jenhinsd is bovendien de afstand tussc,hen de beide banden kleiner'
Eén exemPiaar van Dahana.

Conus (s. str.) ma:iboensis spec' nov'
Tab. 14; Fig. 5, 5a, 5b.
De lengte van de schaal bedraagt 15 mM'; de slotomgang
is voor den spiraaihoek 12 mM' lang, in den spiraalhoek
6 mM. bueed, terwijl zijn breedte van voren nog slechts
2 mM. bedraagt. De profieìliin van den slotomgang is
voor den stompen spiraalhoek zwak s-vormig gebogen'
terwljl de spira in profie1 concaaf is' Haar embryonale
6 midcleneinde is zeer onvoliedig bewaard' Hierop volgen
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YXRKi,ARING DER PLATEN.

Plaat XlY.

:(r

Fig.
f ig.
fig.
Fig.

I.

Scarabus spec. indet.

blz. 222.

- ó\ vergr. blz. 223.
2. Actaeon dahanaèrtsis lcke
3. Atys spec. índet.
blz.224.
4, 4a. Terebra rJ,ctltattaènsis lcl;e.4o voor.ìaatste omgang B \ vergr.
bb.224.

Fig. 5, 5o' 5b.
blz. 22ó.

Conus maciboensis lche. bb middenwindingen 3 \

vergr.

-

Fig. 6. Coittts spec. indet.
- blz.?996. blz. 227.
tr'ig. 7. Conus achatinus Chemn,
tr'ig. 8, 8a. Pleurotome PoLIii lcke.blz. 228.
Fig. 9. Pleurototna rriasrirsis lcke. - blz. 22g.

I

lil
ll

tr'ig, 10, lQa, Pleurotoma utarínginensts
trIart. 10a voorlaatste winding 4 \
vergr'.

- blz. 229.
LLa. Cartcellaria propltylactica Iche.

tr'ig. 1I,
blz. 230.
3ig. 12, LZa, LZb. ]Iitra Kannegíeteri Iche.- {2b voorlaatste omgang 4 \
vergr'.
231.
- blz.batauiana
Fig. 13. Tunicula
lIart.
- bì2. 232.
Plaat XY.

tr'ig. ).4, L4a, L4b. Tumicu.la tr[m'tini
velgl'.

blz.

lche.

{4b roorlaatste

omgang 2

X

2?,2.

Fig. I5, Lía,-Líb. Turricula tr.ictsettsis lcl;.e
vergr',
blz. 933.
Fig. 16, l6a, -16b. i\asstL clcthatzaèt*is lcJ;,c.

15b voor'laatste omgang 3 \

16b voorlaatste omgang 2 X
blz. 235.
tr'ig. 17, IIa. -Colutr,bella lToodwardí lcke. lia 2\ vergr,
236.
- blz.
Fig. 18, L8a. Ocinebra bantantensis trIart.78a middenwindingen
3 \ vergr.
b12.237.
Fig. I9, I9u. Ranella spec. ittclet. - blz. 238.
Fig. 20, ZOa. Cypraea spec. inclet. 2 \ vergr. 20 toont de binnenìip en
het korte naar links gerichte kanaal; 20a de van voren uitgeholde
columella.
blz. 238.
velgr.
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