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Schaal 7,eer spits, uit vlakke, langzaam aangroeiencle
omgangen bestaande, die door tle uitstekencle naadbantlen;
trapsgewijze tegen elkaar zljn afgezel en waarvan er 14
zijn bewaard. Er zíjn 2 naadbanden; een breetle langs tle
sutuur, daarvoor een veel smallere, die eerst door een
nauwe, later door een breecletusschenruimte van de eersteis
qescheiclen.Beicle banilen samen nemen bijna de helfb van
cle oppervlakte der omgangen in. Deze ilragen een gebraliede sculptuur. Scherp gesneden,zwak s-vormig gebogen
iwarsribben, rlie op de beide iranden in vlakke, scheefge.,
richte lrroopen veranderen, voor de banilen echter slechts
weinig scheef ten opzichte van de as der schaal staan, op
ilen aehtersten naadbancl tusschen tle knoopen 4 spiralen'
waaryan cle voorste op cle jongere omgangen ,iloor een
ondiepe, overlangsche gtoeve in tweeèn wortlt gedeelcl; op
rle oudere omgangen zTjnze oncluiclelijk en op de allerouclste
in 't geheel niet voorhantlen.
Ook cle voorste naadband worclt op ile jongere windingenj
door een overlangsche groeve in tweeèn gedeeld.EIet voorste,
gecleelte iler omgangen eindei{ik draagt 3 spiraalbanden,l
soms ook nog een 4u, die onmiddeiijk tegen de voorstel
sutuur te voorsch$n komt. Deze spiraalbanclen zijn op cleì
oudere omgangen breeder dan hunne tusschenruimten, op L
de jongere daarentegen over 't algemeen smaller. Op den i
slotomgang volgen voor de naacll$n nog een aantalsmallerel
spiralen, terwijl heel fijne op tle jongere omgangen in ilej
ruimte tusschen de beicle naad.bandenvoorkomen. Groei- i
streepen ciuideiijk. Rechterlip niet bewaartl. Monciopening1
met duiddjk kanaal. De rantl der columelia vormt eenl
zwakke plooi. Sporen eener rood.ekleur zljn bewaartli
Yan de levende soorben is er geen nauw verwant tel
noemen. Yan TerebraJen'kínsi'Mart. (Samml. II[, pag. ?5,i
tab. 5, fig. ?9. - Tertià,rschichtenpag. 34, tab. 6, fig. la)
Mart. (Fossilien v. Java pag. 284,i
en Terebra gtam,otanensís
tab. 42, fig. 681) verschilt het fossiel van Nias daardoor,l
dat hier de getraliede sculptuur op het voorste gedeelteì
. der omgaugen en de spiraalsculptugr op den achterstenl
Jenktnsí is bovendien ile af-ì
band veei duidelijker is. Bij
". kleiner.
stand tusschen de beirle banden
i
Tab. 14; Fig. 4, 4a.

Eén exemplaar

4, 4a.

Ttnt;lttn

van Dahana.

Ìcwt

{.tttl.'t"-r' tStr pzlq

tktlurtttti:ttsis lcl;e' 4rr voollaatste omgang 3 \

vergr'

