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In de WOENSDAGVERGADERING 
op 4 November, te 6 uur in het Museum, 

spreekt de heer J. Gozé, Neus-, Keel- en 

Oorarts, over •De physiologie van ons 
evenwichtsorgaan". 

VERSLAG   VAN DE VERGADERING 

OP WOENSDAG 7 OCTOBER 1942. 

Aanwezig de dames : W. van de Geyn, L. Mau- 
renbrecher-Bonemeyer, M. Chambille, J. van 
Goethem, D. Kooyman, M. Kofman-Kamminga, 
F. Grégoire, J. van der Grinten, T. Dütting, N. 
Marres, en de heeren : Jos. Cremers, G. Waage, 
F. van Rummelen, M. Kemp, M. Kamm, Br. Mau- 
rentius, Br. Christoforus, H. Koene, W. Otten, 
P. Wassenberg, L. Grégoire, L. Paping, W. On- 
stenk, J. Rijk, M. Mommers, J. Maessen, L. Gros- 
sier, A. Maurenbrecher, L. van Straaten, C. Bou- 
choms, D. van Schaïk, R. Kofman, G. van Spaen- 
donck, J. Gozé, M. Rongen, H. Kortenbos, E. 
Schoenmakers, P. Smits, L. van Noorden, A. Nu- 
lens en C. van Mastrigt. 

De Voorzitter opent de vergadering en heet den 
nieuwen penningmeester, Mr. G. v. Spaendonck 
welkom. De heer Rijk toont een maïskolf met za- 
den in 't mannelijke gedeelte der bloeiwijze. Hoe 
is dit mogelijk ? De heer Waage zegt, dat in de 

mannelijke aar, vaak 2 slachtige en uitsluitend 
vrouwelijk bloempjes voorkomen. Deze laatste 
kunnen  dan tot  vruchtvorming  aanleiding  geven. 

Br. Christoforus toont een braakbal van een uil, 
waarin een kopskelet van een rat. Ook toont hij een 
roofwants, die bezig was een pop van de kleine Vos 
uit te zuigen. Verder toont hij spinneneieren, waar- 
uit... sluipwespjes kwamen. De eieren zijn door 
een sluipwesp geïnfecteerd en de jonge sluipwes- 
pen hebben zich ten koste der spinneneieren ont- 
wikkeld. Pater v. Hest stuurde uit Nijmegen een 
bericht, dat hij 2 exemplaren heeft gevonden van 
Boletus parasiticum op Scleroderma vulgare. Een 
paddestoel parasiteerend op een andere. Br. Mau- 
rentius toont een exemplaar van de Dubbelkelk 
(Helminthia echioïdes), gevonden in een tuin te 
Maastricht. De heer Mommers laat een kevertje 
(Diaperis boleti) circuleeren. Dit kevertje vond 
hij in een zeer harde houtzwam, die geheel ver- 
pulverd werd door dit insect. De heer Grégoire 
toont een aantal planten tijdens enkele excursies 
verzameld. 

Dan krijgt de heer Rongen het woord om in 
't Maastrichter dialect een voordracht te houden 
over het bieke, de honingbij. Deze voordracht is 
niet te verslaan, die moet men hooren. Hier was 
een geroutineerd ijmker aan 't woord, die vertelde 
over hetgeen hij gelezen en zelf ervaren heeft. Hij 
sprak met liefde en enthousiasme en een warm 
applaus beloonde den nestor der aanwezigen voor 
zijn boeiende voordracht. 

Nogmaals eenige nieuwe bepalingen van het kwartspercentage 
der grindhoudende zandlagen in den ondergrond en aan 

de oppervlakte van Nederland 
door 

Dr. J. F. STEENHUIS. 

(Slot). 

Kaartblad  40,  Arnhem,  kwartblad  I. 

In 1940 en 1941 werden te Arnhem talrijke 
brandputten geplaatsts. Bij 15 hiervan kon grind in 
voldoende hoeveelheid worden verzameld, dat de 
bepaling van het kwartspercentage mogelijk was. 
De boringen, welke voor deze brandputten uit- 
gevoerd werden, zijn genummerd 2•7 en 9•1 7. 
Behalve bij 15•17, welke binnen het Gestuwde 
Praeglaciaal II 2 plaats vonden, komt volgens de 
geologische kaart overal elders ter plaatse rivier- 
klei I 7 k aan de oppervlakte. Hier en daar is hier- 
onder veen aanwezig, doch steeds in geringe dikte. 
Hieronder is al of niet een fijnere zandzone aan- 
wezig, die als laagterras kan worden opgevat. Op 
geringe diepte reeds onder de oppervlakte is steeds 
het grofzandige, grindrijke materiaal van het Ge- 

stuwde Praeglaciaal of Hoogterras van Rijn en 
Maas II 2 aanwezig. Zoowel het laagterras als het 
holoceen zijn, vermoedelijk mede wegens den in- 
vloed der bewoning, sterk gereduceerd en plaat- 
selijk zelfs geheel afwezig. Wij beschikken der- 
halve over vijftien bepalingen van dit Gestuwde 
Praeglaciaal, dat bij geen der boringen doorboord 
is. De uitkomsten zijn in den volgenden staat 
vastgelegd. 

boring 2, Vossiusstraat, 
gewogen  132.5 g, kwarts 86 g = 64.9% 

boring 3, Helsteeg, 
gewogen  148 g, kwarts 457 g = 61.1% 

boring 4, Velperplein, 
gewogen 362.5 g, kwarts 235.5 g = 64.9% 
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54.7' 
boring 5, Koningstraat, 

gewogen 243 g, kwarts  133  g 
boring 6, Groote Markt, 

gewogen 678 g, kwarts 396 g = 58.3% 
boring 7, Kippenmarkt, 

gewogen 298 g, kwarts  188 g = 63.1% 
boring  9, Spijkerstraat, 

gewogen 253 g, kwarts  184 g <= 72.7% 
boring   10,  Kastanjelaan, 

gewogen  136 g, kwarts    73 g = 53.7% 
boring   11,  Emmastraat, 

gewogen 341   g, kwarts 256 g = 74.9% 
boring   12,  Rietgrachtstraat, 

gewogen 421   g, kwarts 252  g = 59.9% 
boring   13, Oldenbarneveldtstraat, 

gewogen 288 g, kwarts  168 g = 58.3% 
boring   14,  Velperweg, 

gewogen    94  g, kwarts    58 g = 61.7% 
boring 15, W. v. Kleeflaan, 

gewogen 275 g, kwarts 215 g 
boring 16, Tivolilaan, 

gewogen  149 g,  kwarts  134 g 
boring  17, Vondellaan, 

gewogen  154 g, kwarts    89 g 
totaal 

gewogen 4573 g, kwarts 2924.5 g 

78.1% 

89.9% 

57.8% 

63.8% 

Van deze vijftien percentages zijn acht nor- 
maal (53.7•61.07), zijn drie iets hooger dan 
meestal het geval is (63.1•64.9) en zijn de vier 
overige te hoog (72.7, 74,9, 78.1 en 89.9). Ken- 
nelijk is hier en daar materiaal aan het Praeris- 
sien II 0 ontleend. 

In den Kleefschen Waard werden in 1941 ten 
behoeve der Algemeene Kunstzijde Unie (A.K.U.) 
verschillende tot 90 m of meer reikende boringen 
uitgevoerd. Van enkele hiervan kon voldoende 
grind worden verzameld, dat de bepalingen van 
het kwartspercentage mogelijk was. Uit anderen 
hoofde was reeds gebleken, dat het fluvioglaciale 
dek met een duidelijk glaciaal niveau aan de basis 
in vrij groote dikte (maximaal ± 40 m) aanwe- 
zig is. 

Voor  het  materiaal  hieronder  konden   de  vol- 
gende bepalingen worden gedaan, 
boring  1, 57.30•71.30 m • maaiveld, 

gewogen 496 g, kwarts 389 g <= 68.3% 
boring   7,  47.90•58.50  m •  maaivel, 

gewogen 149 g, kwarts  106 g = 71.2% 
boring  6,  46•62.50 m •  maaiveld, 

gewogen  152 g, kwarts  122 g = 80.9% 
boring 4, 54.75•68.25  m • maaiveld, 

gewogen 123 g, kwarts    94 g = 76.4% 

In totaal is gewogen 
'920 g, kwarts 711  g = 77.3% 

Men mag hieruit concludeeren, dat in den on- 
dergrond van den Kleefschen Waard onder het 
fluvioglaciaal II4 het hoogterras van Rijn en 
Maas II 1 ontbreekt en terstond het praerissien 
II 0 aanwezig is en wel hiervan de jongere zone 
(gemiddeld percentage van 920 g grind 661 g 
kwarts = 71.9 %. 

Ook van het fluvioglaciale dek konden vier be- 

palingen  worden  gedaan,  die echter weinig  zeg- 
gend  zijn : 

op 137 g grind, 69 g kwarts = 50.4% 
op 426 g grind, 233 g kwarts = 54.7% 
op 64 g grind, 18 g kwarts = 28.1% 
op 367 g grind, 223 g kwarts = 60.8% 

Kaartblad 40, Arnhem, kwartblad II. 

Van de waterwinplaats de Pol, gemeente Doe- 
tinchem, der Waterleiding voor Oostelijk Gelder- 
land was reeds door vorige onderzoekingen naar 
het kwartspercentage gebleken, dat hier een ter- 
restrisch niveau aanwezig is, rustend op het hoog- 
terras van Rijn en Maas II 1 en bedekt door het 
fluvioglaciale dek II 4. Dit terrestrische niveau, dat 
uit veen, humeuze klei en (of) zand met veel plant- 
aardig materiaal bestaat, is niet overal aanwezig. 
Het was echter mogelijk ook daar, waar het ont- 
brak, te bewijzen, dat door het kwartspercentage 
de twee grindhoudende zandpakketten te onder- 
scheiden zijn. Dit laatste was eveneens het geval 
bij de nieuwe putten 7, 8 en 9, die ongeveer 1939 
bij de reeds bestaande gevoegd werden. Door de 
volgende uitkomsten wordt dit nader bewezen : 
boring  7, 4.80•20  m •  maaiveld, 

gewogen  1226 g, kwarts 573 g = 47.3% 
boring  8,  3.40•? • maaiveld, 

gewogen    692 g, kwarts 320 g = 46.2% 
8, ?•16.35 m • maaiveld, 
gewogen    601  g, kwarts 443 g •== 73.7% 
9, 3.70•? • maaiveld, 
gewogen  707 g, kwarts 317 g = 52.5% 

9,  ?•16.75  m • maaiveld, 
gewogen 1023 g, kwarts 596 g = 58.3% 

boring 

boring 

boring 

Kaartblad   40,  Aalten,  kwartblad  II. 

Van een boring te Dinxperlo was op de diepte 
5, 6, 10 en 11 m resp. 18, 132, 30 en 109.5 g 
grind verzameld. Deze hoeveelheden leverden 
resp. 3, 76, 10.5 en 38 g kwarts, d.i. op in totaal 
289.5 g grind,  127.5 g kwarts = 44.0 %. 

Geheel overeenkomstig de opvatting der geolo- 
gische kaart mag voor Dinxperlo minstens tus- 
schen 5 en 11 m diepte het fluvioglaciaal aanwe- 
zig worden geacht. 

Kaartblad 57, Valkenswaard, kwartblad II. 

Een diepe boring, welke niet ver van Soeren- 
donk in de gemeente Budel ten behoeve der N.V. 
Waterleiding Maatschappij ,,Oost-Brabant" in het 
jaar 1940 plaats vond, leverde veel grind tusschen 
32.20 en 63.80 m • maaiveld op. De bepalingen 
hadden de volgende uitkomsten : 

Gew. Kwarts   % 

Laag 11 van 32.20 tot 35.40) 
•    12 

,     13    , 
•    14    , 
•    15    , 
•    16    , 

35.40 
37.20 
38.20 
40.00 
41.00 

37.20) 
38.20) 
40.00 
41.00) 
42.101 

637 g   248 g   37.5 

1327 g   704 g   53.1 

1060g   429g   40.5 
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Laag 17 van 42.10 tot 43.50      748 g   301 g   40.2 
18 
19 

, 43.50 , 
, 46.50 , 

, 46.50) 
, 48.00) 

189 g 92 g 49.2 

22 , 51.50 , , 62.00 801 g 481 q 60.5 
23 , 62.00 , 62.87 1331 g 706 q 53.1 

785 g 406 q 51.7 
24 
25 

, 62.87 , 
, 63.10 , 

, 63.10) 
, 63.80) 

228 g 93 q 40.8 

Uitkomsten : 

Lagen  11•13 van 32.20 tot 38.20 
116. gewogen   637 g, kwarts   246 g = 37.5' 

Lagen 14•25 van 38.20 tot 63.80 
gewogen 6470 g, kwarts 3212 g = 49.7% II 1. 

Op grond van deze uitkomsten dient de grens 
tusschen II 6 en II 1 op 38.20 m onder maaiveld 
te worden gelegd. 

Kaartblad 58, Roermond, kwartblad III. 

Een belangrijke boring, welke in 1939 onder 
deskundiq toezicht te Roermond voor het gemeen- 
telijk slachthuis werd uitqevoerd, bood een ter- 
stond aangegrepen gelegenheid onze kennis van 
dit gebied der Maasafzettingen uit te breiden. 
Het grind werd laagsgewijze verzameld en onder- 
zocht   (dieptecijfers in meters • maaiveld) : 

laag 

• 1 

3. 11.00- -11.60 
8, 15.35- -15.80 
9, 15.80- -17.40 

10, 17.40- -21.00 
11, 21.00- -22.60 
12, 22.60- -25.80 
13, 25.80- -28.00 
14, 28.00- -31.40 
15, 31.40- -32.60 

6/17, 32.60- -36.00 
18, 36.00- -42.00 

qrind kwarts % 

op 79 q 
,, 91 g 
» 416 g 
,. 395 g 
• 463 g 
• 328 g 
• 18 q 
» 122 q 
» 291 g 
• 266 q 
.. 81 q 

28 g 35.2 
33 q 36.2 
124 q 29.8 
172 q 43.4 
155 q 33.4 
81 q 24.7 
6q 33.3 

112 q 91.9 
192 q 65.9 
185 q 69.6 
36 q 44.4 

33.4% 

69.1% 

Als  qemiddelde  werd  qevonden : 

lagen     3•13,   11•28: 
op  1791   q  qrind 599 q kwarts = 

laqen  14•18,  28•42: 
op  760 q  qrind 525 q  kwarts = 

Het percentage 33.4 wijst duidelijk op een jon- 
ger terras, terwijl 69.1 wel hooger is dan het ge- 
middelde voor het hoogterras, doch voorshands als 
een uitzondering of afwijking moet worden be- 
schouwd. 

In de nabijheid van Roermond bood de bouw 
van twee sluizen, onderscheiden als Groote Door- 
laatsluis en als Kleine Doorlaatsluis even later 
nogmaals qeleqenheid het kwartspercentage van 
typische Maas-depots te onderzoeken. Ook hier 
werd door de goede zorgen van den Rijkswater- 
staat veel grind verkregen. 

Het onderstaand staatje geeft een duidelijken 
indruk  inzake  de  samenstelling. 

gewoqen kwarts % 

2.80- - 4.35, 717 g 154 g 26.5 
4.35- - 5.82, 909 g 154 g 16.9 
5.82- - 9.05, 546 q 104 g 19.0 
9.35- -10.70, 682 g 178 g 26.1 
10.70- -15.37, 690 g 143 g 20.7 
2.90- -6.00, 719 q 110 q 15.3 
6.00- -13.30, 306 q 61 q 19.9 
13.30- -15.00, 538 g 121 q 22.5 

kwarts % 
182 g 52.1 
170 g 36.4 
151 g 39.6 
503 g 42.0 

G. D. 

K. D. 

Met eenigen goeden wil kan men van beneden 
naar boven op beide punten afname van het kwarts- 
percentage zien. Indien dit eenigermate als wille- 
keurig wordt beschouwd, zoo mogen de gemid- 
delden worden gegeven. 
G. D., 2.80•16.37, 

gewogen 3544 q qrind, kwarts 769 g = 21.7% 
K. D., 2.90•15.00, 

gewogen 1563 g grind, kwarts 292 g = 18.7%' 

Kaartblad 58, Roermond, kwartblad IV. 

De tijdsomstandigheden brachten mede, dat het 
Kasteel Hillenraad als een ziekenhuis moest wor- 
den ingericht. Ten behoeve der watervoorziening 
werd een boring verricht. Drie grindmonsters wer- 
den hierbij verzameld. Het onderzoek gaf het vol- 
gende resultaat : 

gewogen 
lagen    6• 9, 349.5 g 

•     10•11, 467    g 
•     12•14, 381    g 

6•14 tot ±   15 m,  1197.5 g 

Ook dit percentage mag bewijzend worden ge- 
acht voor de aanwezigheid van een jonger terras 
en wel ongetwijfeld het middenterras van de 
Maas II 6. 

Kaartblad  60,  Sittard,  kwartblad  III 
en kaartblad 62, Heerlen, kwartblad I. 

Dr. ir. P. Tesch verzamelde in den zomer van 
1938 van vier vindplaatsen in Zuid-Limburg te 
mijnen behoeve grind. 
A. een der talrijke qrindgroeven ten O van de 

staatsmijn Hendrik, op de Brunssumsche hei- 
de,  ouderdom  plioceen ? ; 

B. een ontsluiting bij Waterval, even ten N van 
Meerssen, in een der lagere treden van het 
hoogterras II 1 ; 

C. een grindgroeve tusschen Stein en Urmond, 
gekarteerd als middenterras II 6 ; 

D. een ontsluiting bij Weerter Hof, in het laag- 
terras II 8. 

Van elke vindplaats waren ter controle twee 
monsters genomen. Nadat deze eerst afzonderlijk 
onderzocht waren, heb ik ze daarna samengevoegd 
en nogmaals aan hetzelfde onderzoek onderwor- 
pen. De hierbij verkregen uitkomsten, welke slechts 
weinig van de eerst verkregene afwijken, zullen 
hier worden weergeqeven : 
A. qewoqen   1580   g,   kwarts   1142   q  =  72.3% 
B. • 1925  q,       • 466  g = 24.2% 
C. • 2703 g,       • 835  g = 30.97c 
D. • 2622  g,        • 488  g =   18.6% 
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Met uitzondering van de uitkomsten van B en 
C ten opzichte van elkaar (of B is te laag of C 
te hoog), zijn deze percentages als overtuigings- 
materiaal  te beschouwen. 

Het belangrijkste resultaat is wel het percentage 
72.3, dat wij reeds kennen van het jongste ge- 
deelte van het praeglaciaal ouder dan het hoog- 
terras of het praerissien in fluviatiele facies, sym- 
bool II Of. 

In mijn vorige publicaties had ik reeds gele- 
genheid van Horn (Seminarium) en Elsloo (grind- 
groeve)   de  uitkomsten   te  vermelden. 

Al  de  percentages,  die  thans van  Midden-  en 
Zuid-Limburg   bekend   zijn,   zullen   h 
orde der grootte, worden samengevat 

ïer   in 

H orn,   Seminarium 

Elsloo         
Weerterhof  
Horn,   Kleine  Doorlaatsluis 
Horn,  Seminarium     .... 
Horn,   Groote   Doorlaatsluis   . 
Waterval ten N van Meerssen 
Horn,  Seminarium 
Stein/Urmond   . 
Roermond,   slachthuis 

Hillenraad,  kasteel 
Horn,  Seminarium 

Roermond,  slachthuis 
Brunssumsche  heide . 

volg- 

den 94.4 in  II Om onder Lienden  84.0 in II Of) 
moge aan de toekomst worden overgelaten. 

2. Terwijl dus een percentage van 80•90 eigen 
is aan het oudste gedeelte van het praerissien in 
fluviatiele facies, is een percentage van 70•80 
het kenmerk der jongste lagen hiervan. Dit is 
voor talrijke plaatsen in den ondergrond van Ne- 
derland gebleken. Ook voor de grindgroeve op 
de Brunssummer heide, mag op grond hiervan 
thans aanvaard worden, dat praerissien II 0 f aan 
of dicht aan de oppervlakte voorkomt en wel de 
jongste lagen hiervan. 

3. Aan het slot der publicatie van het jaar 
1938 sprak ik de hoop uit, spoedig de vraag te 
kunnen   behandelen,   in   hoeverre  het  mogelijk  is 

8.50• 9.50 16.0% 58 III 
12.00•15.00 17.4% 
insnijding 18.0% 60 III II 6 
grindgroeve 18.6% (( II 8 
2.90•15.00 18.7% 58 III 

15.00•17.80 20.5% 
2.80•15.37 21.7% 

grindgroeve 24.2% 62 I II 1 
18.20•29.30 27.4% 58 III 
grindgroeve 30.9% 60 III II 6 
11.00•17.40 31.6% 58 III 
17.40•28.00 34.2% 
boven  ±   15 42.0% 58 IV II 6 
30.20•36.00 43.2% 58 III 
36.00•38.50 59.9% II  1 
28.00•42.00 69-. 1% tt II 1 
grindgroeve 72.3% 60 IV II 0 f   (boven) 

Samenvattende opmerkingen. 

1. In de samenvattende opmerkingen aan het 
slot der tweede mededeeling over deze bepalingen, 
werd een lijstje gegeven van kwartspercentages 
boven 80, die gevonden waren bij het fluviatiele 
praerissien II 0 f. Dit lijstje van zes plaatsen kan 
worden aangevuld met nieuwe en ziet er thans 
aldus uit  (dieptecijfers in meters • N.A.P.) : 

1. Noordbergum  (Fr.) 
2. Oldeholtpade   (Fr.) 
3. Echterpolder   (Fr.) 
4. Blankenham   (Ov.) 
5. St. Jans-Klooster  (Ov.) 
6. Schokland   (Ov.) 
7. Elburg   (Gld.) 
8. IJsselmeer 
9. Woerden (Z.H.) 

10. Lienden  (Gld.) 

11. Oosterbeek (Gld.) 

Voor al deze plaatsen is het ten deele bewezen, 
ten deele hoogstwaarschijnlijk, zoo niet zeker te 
achten, dat onder dit fluviatiele niveau van het 
praerissien ook de mariene facies hiervan (II Of) 
aanwezig is. Het eigenlijke plioceen volgt der- 
halve nog hieronder. Een uitspraak of in gunstige 
omstandigheden een nog hooger percentage dan 
'± 80•90 als regel aanwezig is te achten  (Lien- 

89.4, one Ier  ±   90 m 
90.3, ,      ±   90  • 
82.9, ,     ±   68 • 
85.5, ,     ±   80 • 
86.4, ,     ±   70 • 
88.7, ,     ±   83 • 
83.6, ,     ±111   • 
81.9,      , ,     ± 170 • 
82.4, ,     ±   95 • 
84.0, ,     ±   20 • 
94.4, ,     ±   45 • 
87.1, ,     ±   50 • 

Rijn- en Maasgrind te onderscheiden en op welke 
wijze Rijn- en Maasafzettingen t.o.v. elkaar voor- 
komen. Thans kan dienaangaande inderdaad iets 
naders worden gezegd. 

Met uitzondering van Zuid-Limburg is over een 
uitgestrekt areaal in nagenoeg geheel Nederland 
het hoogterras van Rijn en Maas II 1 aanwezig. 
Indien de omstandigheden plaatselijk niet al te 
ongunstig zijn, is het mogelijk de aanwezigheid 
hiervan aan de oppervlakte of in den ondergrond 
te bewijzen. 

Het percentage loopt ook in normale omstan- 
digheden voor verschillende plaatsen iets uiteen, 
doch voor zooverre wij thans weten, is volgens 
de stroomrichting geen regelmaat in deze afwij- 
kingen te vinden. Wat het grind boven 7 mm be- 
treft, hebben wij derhalve overal met een en het- 
zelfde materiaal te doen, dat èn aan het stroom- 
gebied van den Rijn èn aan dat van de Maas is 
toe te schrijven. 

In Zuid-Limburg is dit geheel anders. Tot dus- 
verre kennen wij daar niet hetzelfde gemeenschap- 
pelijke hoogterrasgrind. Wel is dit in Midden- 
Limburg onder Horn-Seminarium en onder Roer- 
mond-slachthuis aanwezig te achten. Des te hoo- 
ger men hier daarboven grind verzamelt, des te 
lager wordt het kwartspercentage (Horn 43.2• 
27.4•20.5•17.4•16.0;   Roermond  34.2•31.6). 

De invloed van de Maas is derhalve voor Mid- 
den-Limburg   naspeurbaar  van  af  het  einde  van 
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den hoogterrastijd en blijft dit zeker tot en met 
den laagterrastijd. Op grond dezer overweging is 
het eveneens zeker te achten, dat in het O van 
Noordbrabant en in Noord-Limburg het grind- 
houdende zand boven het indiscutabele hoogterras, 
d.i. het zand met grind, dat een kwartspercentage 
heeft van gemiddeld 42.35 (± 40•45) als Maas- 
grind is te beschouwen. 

4. Nog een ander perspectief was te ontwaren. 
Uit terreinwaarnemingen die, volgens mondelinge 
mededeelingen van Dr. ir. P. Tesch, niet ver van 
onze grens op Duitsch gebied, o.a. bij Erkelenz 
zijn te doen, is gebleken, dat Maasgrind, d.i. grind 
met een laag kwartspercentage, gelegen is onder 
het hoogterras van Rijn en Maas, gelijk wij dit 
van een groot areaal van Nederland kennen. 

Door de talrijke bepalingen, waarover we thans 
beschikken, is het mogelijk dat van enkele plaat- 
sen van Nederland weliswaar nog niet bewezen 
is te achten, dat ook daar onder het normale Rijn- 
en Maas-hoogterras afzettingen voorkomen, die 
wegens het zeer lage kwartspercentage van het 
grind als meer zuivere Maas-afzettingen zijn te 
beschouwen, doch worden toch wel krachtige aan- 
wijzingen   in   die   richting   gegeven. 

Deze  plaatsen zijn de volgende : 

a. Horn. Onder normaal hoogterras, dat van 
36•58.5 m • maaiveld reikt, is tusschen 58.50 
en minstens 64.• grind gevonden, dat een aan- 
merkelijk lager percentage heeft, n.1. op 1247 g 
grind gemiddeld 317 g kwarts = 25.4 %. 

b. Soerendonk. Zoowel onder als ook te midden 
van lagen met een kwartspercentage, dat als 
normaal voor het hoogterras is te beschouwen, 
zijn uitkomsten verkregen, die op Maas-invloed 
wijzen. 

c. Veghel. Het grind tusschen 26.30 en 60.20 
m • maaiveld bevat kwartspercentages, die nu 
eens als normaal voor het hoogterras mogen 
gelden, dan weer daarvoor vrij laag zijn. Ge- 
heel onderaan werd tusschen 56.• en 60.20 
een kwartspercentage van 49.6 gevonden, on- 
middellijk daarboven van 60.3. Men zou ook 
hier geneigd zijn aan een toename van den 
Rijn-invloed van beneden naar boven te kun- 
nen  denken. 

d. Groesbeek. Tusschen 1.50 en 25.10 m • maai- 
veld werd grind gevonden, dat op 390 g ge- 
middeld 213 g kwarts bevatte, d.i. 54.6%. 
Tusschen 40.50 en 43.50 m daarentegen was 
op 144 g grind slechts 36 g kwarts aanwezig, 
d.i. 25.0%. 

e. Lienden. Tusschen 2.90 en 8.40 m • maaiveld 
leverde 1893 g grind 1030 g kwarts, d.i. ge- 
middeld 54.4 %, terwijl tusschen 8.40 en 14.60 
m • maaiveld op 8265 g grind 3541 g kwarts 
aanwezig  was,  d.i.  gemiddeld  42.9%. 
Hierbij is voorloopig afgezien van de bepaling 

van 44.4 % voor Roermond beneden 36 m, aan- 
gezien de beschikbare hoeveelheid grind hier zeer 
gering was, n.1. 81   g. 

5. Voor het dal van den Gelderschen IJssel 
is het mede door deze onderzoekingen plausibel ge- 

maakt, dat het hoogterras, zoo niet overal, dan 
toch over groote uitgestrektheden, door fluvio- 
glaciale erosie verdwenen is en vervangen óf door 
jongere fluvioglaciaal II 4 alleen èf bovendien door 
ouder fluvioglaciaal II 3' en grondmoreene II 3, 
terwijl hier en daar de aanwezigheid van een in- 
terstadiaal niveau uit het optreden van een terres- 
trisch pakket onder II 4 en boven II 0 of II 1 blijkt. 

6. Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat uit de vrij 
hooge kwartscijfers, die veelvuldig in het gestuw- 
de praeglaciaal II 2 gevonden worden, mag wor- 
den afgeleid, dat bij de opstuwing of kneding ma- 
teriaal aan het praerissien ontleend is. 

7. De regelmatigheid, waarmede in het dal van 
den Gelderschen IJssel in de fluvioglaciale afzet- 
tingen een kwartspercentage van ± 40•45 wordt 
gevonden, gelijk ook in de synchrone Maasterras- 
zanden in Noord-Limburg en Oost-Brabant, kan 
daar niet gelijk hier met de Maas in verband wor- 
den gebracht. Dit verschijnsel moet wel aan den 
invloed van den Rijn worden toegeschreven. Met 
uitzondering van de typische fluvioglaciale afzet- 
tingen, die geheel of grootendeels uit noordelijk 
materiaal bestaan, zou men voor het overige ge- 
deelte van het fluvioglaciaal II 4 van middenterras 
van den Rijn mogen spreken. Dit is kennelijk iets 
jonger dan het typische fluvioglaciale, noordelijke 
materiaal. 

Haarlem,  3   Februari   1942. 

Naschrift. Nadat het bovenstaande reeds was 
gezet, verkreeg de schrijver de beschikking over 
interessant materiaal aan grint. Dit was verzameld 
bij de uitvoering van een 90 m diepe boring, welke 
in het jaar 1941 op de Bleriksche Heide, ten be- 
hoeve van de gemeentewaterleiding van Venlo 
heeft plaats  gevonden. 

De uitkomsten van het onderzoek naar het 
kwartspercentage waren  de  volgende. 

10.00•11.40 m o. maaiveld: 
op  1000 g grind    346 g kwarts = 34.6% 

11.40•12.50 m o.  maaiveld: 
op  1000 g grind    430 g kwarts = 43.0% 

12.50•17.50 m o. maaiveld: 
op 9000 g grind 3456 g kwarts = 38.4% 

17.50•20.00 m o. maaiveld : 
op 3000 g grind 1378 g kwarts = 45.9% 

20.00•20.70 m o. maaiveld : 
op    688 g grind    396 g kwarts = 57.6% 

Het percentage 57.6 is het normale cijfer voor 
het hoogterras van Rijn en Maas, terwijl de ove- 
rige uitkomsten op een geleidelijke toename van 
den Maas-invloed en derhalve afname van het 
Rijn-materiaal wijzen en wel in materiaal, dat 
eveneens nog  tot het hoogterras is te rekenen. 

Haarlem,   12 Augustus  1942. 
T.   F.   S. 

Zusammenfassung. 

Wahrend einigen Jahren hat der Verf. sich 
bemüht grössere und kleinere  Mengen  Kies,  grö- 
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ber als 7 mm, auf ihrem Quarzgehalt zu unter- 
suchen. Die untersuchten Proben stammen in der 
Hauptsache Wasserbohrungen her. An der Ober- 
flache gesammeltes Material liegt jedoch ebenfalls 
vor. Auffallend grosse Gerölle und Geschiebe wer- 
den stets vor der Untersuchung herausgeholt. Nach 
sorgfaltiger Reinigung wird die Kiesmenge gewo- 
gen. Nachher werden die weissen, grauen, gelben 
und braunen Quarzgerölle (Gangquarze) hinaus- 
gesucht und ebenfalls gewogen. So wird von jeder 
Probe ein Quarzprozentsatz gefunden. Die Ver- 
gleichung der Gewichtsverhaltnisse zeigte sich 
mehr empfehlenswert als die Zahlung der Quarz- 
kiese und der sonstigen Gerölle und Geschiebe, 
gleichwohl doch ebenfalls diese Methode brauch- 
bar ist. 

Ueber die Ergebnisse liegt nach einem Vortrag 
in 1936 und zwei Veröffentlichungen in den 
Jahren 1937 und 1938 jetzt der dritte Aufsatz vor, 
welcher besonders für die geologischen Verhalt- 
nisse der Maasablagerungen wichtig ist. 

Es war möglich durch den Quarzgehalt darzu- 
legen, dass die Hochterrasse des Rheines und der 
Maas aus dem Riss I im grössten Teile der Nie- 
derlande noch anwesend ist oder wenigstens einst- 
weilen abgelagert worden ist. Die Zusammen- 
setzung der Kiesbestandteile zeigte überall nur ört- 
liche Unterschiede : der Durchschnittsgehalte von 
58.1 % wurde mit den üblichen Schwankungen 
an  allen  Stellen gefunden. 

Nur im südlicnen Teil der Provinz Limburg 
wurden Maasablagerungen der Hochterasse mit 
einer niedrigeren Prozentzahl aufgefunden. Eins- 
teils war es weiter möglich die alteren Maaskiese 
unter den gemischten Rhein- und Maassedimenten 
anzuzeigen, anderteils konnten die Maaskiese der 
Mittelterasse (Riss II) an beiden Seiten der Maas, 
westlich bis viele km tief in Brabant hinein nach- 
gespürt worden (Prozentzahl ungefahr 45). Die 
Rheinkiese aus derselben Zeit enthalten einen 
gleichen Quarzgehalt. Dieselben werden beson- 
ders deutlich im Stromgebiet des Gelderschen 
IJssels aufgefunden und sind jünger als die fluvio- 
glazialen  Sande des Riss  II. 

Die kieshaltigen Sande des Riss-Glazials, des 
Riss-Fluvioglazials, des Eemien (Riss-Würm-In- 
terglazials) und des Würmglazials (Niederter- 
rasse) zeigen alle einen niedrigeren Quarzgehalt, 
welcher in den glazialen Ablagerungen s. str. bis- 
weilen nur einige wenige Prozente betragt. 

Im allgemeinen wird der Prozentsatz in den 
verschiedenen Stufen der südlimburgischen Maas- 
terassen  je niedriger,  je  jünger  die  Stufe. 

Die kieshaltigen Sande des Praglazials alter als 
die Hochterasse oder des Prarissiens zeigten in 
dem oberen Teil eine Prozentzahl von 70 bis 80 
Prozent und in den unteren Teil von 80 bis 90 
Prozent und möglicherweise in den altesten Schich- 
ten (Günzglazial bis Pliozan) von über 90 Prozent. 

Indem die Hochterrasse und die Mittelterrasse 
nur ausnahmsweise Fossilien enthalten und die 
stratigraphische Gliederung des alteren, fluviatil- 
terrestrischen Pleistozans inkl. Pliozans auf Grund 
von   Saugetierresten,  von  Süsswasser-  und  Land- 

mollusken und von palaobotanischen Funden nicht 
immer möglich ist, so bietet die Bestimmung des 
Quarzbestandteiles der kiesführenden Sande eine 
Methode dar, welche in vielen Fallen wenn nicht 
schlagende Beweise liefert, jedoch in bestimmte 
Richtung hinweisende Schlussfolgerungen gestat- 
tet. 

ON A COLLECTION OF 
INDO-AUSTRALIAN, MELANESIAN 

AND MICRONESIAN  TETTIGONIIDAE 

by 

C, WILLEMSE. 

1915. Euconocephalus pallidus, Karny,  Suppl. 
Entom., p. 74. 

1920. Euconocephalus  pallidus,   Karny,   Zoolog. 
Meded. Leiden, V, p.  163. 

1921. Euconocephalus   pallidus,    Karny,    Philipp. 
Journ. Sci., XVIII, 5, p. 607. 

1922. Euconocephalus pallidus, Hebard, Proc. Ac. 
Nat. Sci. Philad., LXXIV, p. 239. 

1922. Euconocephalus pallidus,  Dammerman, 
Treubia,  III, p.  109. 

1923. Euconocephalus pallidus, Karny, Journal 
Mal. Br. R. Asiat. Soc. Vol. I, p. 193. 

1926 (25). Euconocephalus pallidus, Karny, Journ. 
Fed. Mal. States Mus., vol. XIII, p. 153. 

1926. Euconocephalus   pallidus,    Karny,   Treubia, 
vol.   IX,  p.  253. 

1926. Euconocephalus pallidus,  Fulmek,   Misc. 
Zoolog.  Sumatr.  I, p.  3. 

1927. Euconocephalus pallidus, Ebner, ibid., XX, 
P. 3. 

1927. Euconocephalus   pallidus,   Karny,  Arkiv  f. 
Zoolog., Bd.  19 A, No.  12, p.  11. 

1928. Euconocephalus   pallidus,   Ebner,   Treubia, 
vol. X, p. 51. 

1930. Euconocephalus  pallidus,    Furukawa,   Buil. 
Biogeogr. Soc. Japan, vol. I, p. 233. 

1933. Euconocephalus  pallidus,   Willemse,   Mém. 
Mus. Royal Hist. Nat. d. Belg., hors serie, 
vol. IV, fase. 8, p. 15. 

In the collection of the Bernice Bishop Museum 
of Honolulu, there is a male from the Caroline 
Islands   (Truck Isl.)   belonging  to this species. 

The geographical distribution is a very large 
one, extending from India, Ceylon, Silhet, Burma, 
Malacca, Tonkin to Sumatra, Java, Borneo, Phi- 
lippines, Molucian Islands, New Guinea, the Isl, 
of Bonin and Tsushima near Japan and the Caro- 
line  Islands. 

Euconocephalus varius Walker. 

1815.  Conocephalus  lanceolatus,   (nee   Fabricius), 
Thunberg, Mem. Acad. St. Petersb., vol. 15, 
p. 272. 

1842. Locusta   (Conocephalus)   acuminata   a,   de 
Haan,   Verh.   Ned.   Overz.   Bezitt.,   Orth., 
p. 213. 
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1869. Conocephalus  vatius,  Walker,  Cat.  Derm. 
Salt. B. M, II, p. 320. 

1874.  Conocephalus    Thünbergü    (nee    Montrou- 
zier), Stal, Ree. Orth., II, p. 109, no. 2. 

1891. Conocephalus     Thünbergü,     Redtenbacher, 
Verh. Zoolog.-bot. Ges. Wien, XLI, p. 383, 
414. 

1902•05.  Conocephalus Thünbergü, Jacobson and 
Bianchi, Pseudoneuropt. and Orth. Russian 
Empire  (russian), p. 337, 382. 

1906.  Conocephaloides   varius,   Kirby,   Syn.   Cat. 
Orth., II, p. 249. 

1908.  Conocephalus   Thünbergü,   Matsumura  and 
Shiraki, Locust. Japans, p. 38. 

1912. Euconocephalus varius, Karny, Gen. Insect. 
fase. 139, p. 34. 

1915. Euconocephalus    varius,    Bruner,    Univers. 
Stud. Lincoln, vol. XV, no. 2, p. 269. 

1920. Locusta  (Conocephalus)  acuminata, Karny, 
Zoolog. Meded., V, p. 163, 205. 

1922. Euconocephalus varius, Hebard, Proc. Acad. 
Nat. Sc. Philad., vol. LXXIV, p. 238. 

1931. Euconocephalus    varius,    Matsumura,     Six 
thousand insects of Japan, p. 1354. 

1935. Euconocephalus  varius,  Chang,  Mus.  Heu- 
de, Notes d'Entomol. Chin., vol. II, 3, p. 64. 

1938. Euconocephalus thunbergi,  Furukawa,  An- 
not. Zool.  Japon, vol.   17, no. 3/4, p.  559. 

From this species the Baseler Museum contains 
a 3 from the Solomon Islands (Makira, Wai Ma- 
moera. III 20, E. Paravicini). 

This species was determined by H. Karny and 
compared with specimens of E. Thunbergi 
from the Redtenbacher collection in the Museum 
of Vienna. 

This species is now known to occur in China, 
Japan, Coo Choo Isl., Bonin IsL, Tonkin, Silhet, 
the Philippines and Solomon Islands. 

Subfam. : CONOCEPHALINAE. 

Conocephalus  brevixiphus   nov.   spec. 

3 , 9 : Size medium, form slender. General 
coloration yellowish brown, vertex and pronotum 
with the usual, median, brown or reddish brown 
stripe, bordered with yellow. Antennae long and 
slender,   yellowish  brown. 

Fastigium of vertex nearly horizontal, broad, 
seen in front distinctly widened. Posterior margin 
of lateral lobe of pronotum slightly rounded, hu- 
meral sinus distinct, callosity oval,  indistinct. 

Elytra reaching behind the apex of hind femora, 
wings surpassing the elytra a little, yellowish 
brown, in some specimens area anterior and anal 
area darker coloured, but without dark spots or 
bands. 

The male stridulating field in the left elytra 
small, longer than broad, divided into two unequal 
spaces as figured by fig. 3. 

Prosternum bispinose. Abdomen yellowish 
brown   without blackish or brownish black bands. 

Fig.  2.  Conocephalus brevixiphus nov.  sp. 
9 . type. 

Foto Dcenen 

Anterior tibiae with a row of 5•6 spines from 
below on each side. Hind femora yellowish brown, 
slender, without spines, kneelobes .bidentate on 
each side. Hind tibiae with 3 pairs of spurs at their 
apex. 

3 : Supraanalplate about as broad as long, 
triangular, broadly rounded posteriorly. Cercus 
viewed from above slightly curved, apex pointed, 
in the middle with a slightly curved and sharply 
pointed tooth. Subgenitalplate longer than broad, 
hind  margin  nearly  straight,  styli short,  straight. 

9  :   Supraanalplate   small,   triangular. 
Cercus short, conical, straight, apex subacute. 

Ovipositor short, much shorter than the hind fe- 
mora nearly straight, narrow, not widened in the 
middle. Subgenitalplate longer than broad, nar- 
rowing    posteriorly,    posterior    margin    rounded. 

Fig. 3. Conocephalus brevixiphus nov. sp.   3 . 
Stridulating  field of left elytra. 

Fig. by Deenen 

Length of body 
pronotum 

12- -14   mm 
3      • 

-19     • 
12,5 • 

§ 

14   mm 
3 • 

18 • 
14     • 
8,5 • 

elytra 16 
hind femora 
ovipositor 

Locality : Australia, N. Territ. Burnside, 
June 1931, 2 3 3,1 9 ; Marrakai, May 1931, 
2 9 9; Katherine, May 1931, 1 3 , Coll. E. Hand- 
schin. Type Mus. Basel. 

This species is related to laetum Redt. but dif- 
fers in the short ovipositor and in its shape. Per- 
haps there are also differences in the shape of 
the stridulating  field of the male. 

Conocephalus dubius nov. spec. 

3,9: Size large for the genus,  form robust. 
General   coloration  yellowish   brown  or   greenish, 
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vertex and pronotum with the usual, broad, me- 
dian, brown or reddish brown band or bordered 
by a darker stripe. 

Antennae long and slender, yellowish brown. 
Fastigium of vertex slightly ascending, its sides 
nearly parallel, seen in front not or scarcely wi- 
dened. Posterior margin of lateral lobes of prono- 
tum straight, humeral sinus indicated, callosity in- 
distinct. 

Elytra and wings long, reaching far behind the 
apex of hind femora. 

Wings extending a little beyond the apex of 
elytra. Elytra yellowish brown, without dark spots 
or bands. The stridulating field in the left elytra 
of the male, small, a little longer than broad, divi- 
ded into two unequal spaces as figured by fig. 4. 

Fig. 4. Conocephalus dubius nov. sp.   $ . 
Stridulating  field of left elytra. 

Fig. by Deenen 

Prosternum bispinose. Abdomen brown or yel- 
lowish brown, without black bands or stripes. 

Anterior tibiae with a row of 5•6 spines from 
below on each side. 

Hind femora slender without spines, knees uni- 
colorous, kneelobes bidentate on each side. Hind 
tibiae with 3 pairs of spines at their apex. 

$ : Supra analplate small, triangular. Cercus 
broad at their base, slightly curved, apex pointed, 
in the middle with a slightly curved, short and 
sharp tooth. Subgenitalplate about as long as 
broad, posterior margin straight, styli short, 
straight. 

9 : Supraanalplate short, triangular. Cercus 
slightly  curved   upwards,   short,   cylindrical,   apex 

more or less pointed. Ovipositor about as long as 
the hind femora, nearly straight. Subgenitalplate 
longer than broad, narrowing posteriorly, posterior 
margin nearly straight. 

Length of body 15 mm         18 mm 
pronotum 4 5 

•    elytra 20 •           25    • 
,,    hind femora 14 ,,          19    • 
,,    ovipositor 17    ,, 

Locality: Australia, N. Territ, Burnside, 
April 1931 (coll. E. Handschin) 2 S $, 1 ?. 
Type Mus. Basel. 

This species runs in the key of Karny near 
longipenne de Haan, from which it differs in the 
shape of the stridulating field of the left elytra in 
the male (Fig. 5). 

1)  H. Karny, Revisio Conocephalidarum, Abh. K. K. 
Zool.-Botan. Gesclls. Wien. Bd. IV, 1907, p. 92. 

Conocephalus  tumultuosus  nov.   spec. 

$ : Size medium, form slender. General colo- 
ration yellowish brown, vertex and pronotum with 
the usual median brown stripe, in the posterior 
part of the pronotum less distinct. Antennae long 
and slender, yellowish brown, annulated. 

Fastigium of vertex broad, its sides widened 
anteriorly, seen in front distinctly widened. Post- 
erior margin of lateral lobes of pronotum nearly 
straight or subrounded, callosity indistinct, hu- 
meral sinus less indicated. 

Elytra yellowish brown, with rudimentar vena- 
tion, short, not surpassing the abdomen, distinctly 
longer than the pronotum, wings very short, rudi- 
mentar. Stridulating field in the left elytra rela- 
tively large, slightly longer than broad, divided 
into two, unequal spaces as figured by fig. 6. 

Fig.  5.  Conocephalus longipenne de Haan 
$ . type. Stridulating  field of left elytra. 

Figured  by Dr.  C.  de Jong. 

Fig. 6.  Conocephalus tumultuosus nov. sp.   $ . 
Stridulating   field  of left  elytra. 

Fig.  by  Deer.cn 

Prosternum bispinose. Abdomen inflated post- 
eriorly, yellowish brown, the first tergits brown 
from above, sides of tergits broadly bordered with 
reddish brown. 

Anterior tibiae with a row of 5•6 spines from 
below on each side. 

Hind femora slender, with a row of 6 black 
spines on the outer lower margin, knee blackish 
on the extreme tip, kneelobes bidentate on each 
side. 

Hind tibiae with 3 pairs of spurs at their apex. 
S :  Supra analplate broad, broader than long, 
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hind margin broadly rounded. Cercus slightly cur- 
ved, apex pointed, in the middle with a short, cur- 
ved tooth. Subgenitalplate large, about as broad 
as long, narrowing posteriorly, posterior margin 
nearly straight,  styli  small,  straight. 

S 
Length of body 14   mm 

,,        ,,     pronotum 4     • 
,,    elytra 6     • 

hind femora 12,5 • 

Locality : Australia, N. Territ. S. Lagoon, 
1 S, April 1931, coll. E. Handschin. Type Mus. 
Basel. 

This species runs in the key (loc. cit. p. 90) 
near C. vestitum Redt. from which it differs in 
the shape of the large stridulating  field. 

Conocephalus  striata  nov.   spec. 

$ : Size small, form slender. General coloration 
yellowish brown (green in vivo ?), vertex and pro- 
notum with the usual brown median stripe, on the 
pronotum lighter coloured and bordered with dark 
brown and yellow. 

Lateral lobes of pronotum in the middle with 
a brown longitudinal stripe. 

Antennae long and slender, yellowish brown. 
Fastigium of vertex slightly ascending, widened 
anteriorly, seen in front distinctly widened. 

Fig.   7.  Conocephalus   striata  nov.   sp.    $ . 
Stridulating  field of left elytra. 

Fig   by  Deenen 

Posterior margin of lateral lobe of pronotum 
subrounded, humeral sinus indicated, callosity 
indistinct. 

Elytra yellowish brown, short, only reaching a 
little beyond the base of hind femora, wings rudi- 
mentar. Stridulating field in the left elytra small, 
somewhat longer than broad, divided into two 
unequal spaces as figured by fig. 7. 

Prosternum bispinose. Abdomen yellowish 
brown, the first tergits from above and from the 
sides with a row of brown spots. 

Anterior tibiae with a row of 4•5 spines from 
below on each side. 

Hind femora slender, without spines, kneelobes 
bidentate on each side. 

Hind tibiae with 3 pairs of spurs at their apex. 
$ : Supra analplate broad, hind margin broadly 

rounded, with a median,  shallow sulcus. 
Cerci long, slightly curved, apex pointed, in the 

middle with a short sharply pointed tooth. Sub- 
genital plate about as long as broad, posterior 
margin slightly rounded, styli short, straight. 
Fig. 8. 

Fig. 8.  Conocephalus striata nov. sp. Type   S . 
Foto Deenen 

S 
Length  of body 13,5   mm 

pronotum 3     • 
elytra 4,5     • 
hind femora 11,5 • 

Locality : Australia, N. Territ., Burnside, 
May 1931 (E. Handschin). 1   S . Type Mus. Basel. 

This species runs in the key (loc. cit. p. 90, 93) 
near C. brunneri, geniculare, or cognatum. 

Conocephalus ensiferus nov. spec. 

9 : Size large for the genus, form robust. Ge- 
neral  coloration  yellowish brown,  probably  gree- 

Fig. 9. Conocephalus ensiferus nov. spec. Type ? . 
Foto Deenen 

nish when alive. Vertex and pronotum with the 
usual median reddish brown, broad stripe. An- 
tennae long, reddish brown. Fastigium of vertex 
narrow, slightly ascending anteriorly, its sides 
parallel, seen in front not widened. Posterior mar- 
gin of lateral lobe of pronotum nearly straight, 
humeral sinus slightly indicated, callosity indistinct. 

Elytra and wings long, reaching far behind the 
apex of hind femora, wings surpassing the elytra 
with about 6 mm ; elytra reddish brown, without 
dark spots, wings hyalinous. 

Prosternum bispinose. Abdomen yellowish brown 
without dark bands or spots. 

Anterior tibiae with a row of 5•6 spines from 
below on each side. Hind femora slender, with 3 
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Fig.   11. Conocephalus longipenne de  Haan.   9   ovipositor and subgenital plate. 

Type. Figured by Dr. C. de Jong. 

small, black spines on the lower outer margin, knee 
slightly fuscous, kneelobes bidentate on both sides. 

9 : Supra-analplate small, triangular. Cercus 
conical, short, slightly curved, apex subacute. Ovi- 
positor a little shorter thans the hind femora, 
straight, broad, distinctly ensiform. Subgenitalplate 
somewhat longer than broad, narrowing posterior- 
ly, hind margin slightly emarginate. $ unknown. 
Fig. 9,  10. 

Fig.   10.  Conocephalus  ensiferus  nov.   sp. 
9 . ovipositor. 

Fig. by Deenen 

9 

Length of body 
pronotum 
elytra 

,,    hind femora 
ovipositor 

22   mm 
5     • 

30     • 
18     • 
16     • 

Locality : Australia, N. Territ. Brock's 
Creek, 22. 4. 32. 1   9, (type Mus. Basel). 

This species is related to longipenne de Haan, 
but differs in the form of the ovipositor as indi- 
cated in the figures,   (fig.   11). 

minent,   small,   roundly   oval,   humeral   sinus   less 
indicated. 

Elytra narrow and narrowing apically, apex 
rounded, greenish or brownish, radial veins some- 
times more greenish, without dark spots ; in the 
male extending only a little beyond the apex of 
abdomen, much shorter than the hind femora, in 
the female a little longer, but not reaching the 
apex of hind femora ; wings hyalinous, not or scar- 
cely extending beyond the apex of elytra. In the 
macropterous form, elytra and wings extending a 
little beyond the apex, of hind femora, wings a 
little longer than elytra. The stidulating field in 
the left elytra of the male small, somewhat longer 
than broad, divided into two, unequal spaces as 
figured by fig. 12. 

Fig.   12.  Conocephalus carolinensis nov. sp.   $. 
Stridulating  field of left elytra. 

Fig. by Deenen 

Prosternum bispinose. Abdomen yellowish or 
greenish brown, without dark spots or bands. 

Anterior tibiae with a row of 5•6 spines from 
below on each side. Hind femora slender, with 
3•5, small black spines on the outer lower mar- 

Conocephalus carolinensis nov. spec. 

$ , 9 : Size medium for the genus, form slen- 
der. General coloration pale green yellowish or 
greenish brown, vertex and pronotum with the 
usual, median reddish brown stripe, sometimes 
bordered on each side with a narrow yellowish 
stripe ; sometimes less indicated or less distinct 
posteriorly or only yellowish  brown  from above. 

Antennae long and slender, about four times 
as long as the body, reddish brown or yellowish, 
annulated  with  black  at  the  apex  of  each   joint. 

Fastigium of vertex narrow, ascending anterior- 
ly, its sides nearly parallel, seen in front not or 
scarcely widened. 

Posterior margin of lateral lobe of pronotum 
nearly   straight,   callosity   indistinct,   slightly   pro- 

Fig.   13.  Conocephalus   carolinensis   nov.   sp. 
9   type. 

Foto Deenen 
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gin, sometimes absent in one of the legs ; knees 
fuscous, kneelobes bidentate on each side. 

S : Supra analplate broad, broader than long, 
hind margin broadly rounded, in the basal half 
with a V shaped low keel and a shallow median 
groof in the posterior part. Cercus slightly curved, 
apex more or less obtuse, viewed in side nearly 
straight, in the middle with a slightly inward cur- 
ved sharp tooth. Subgenitalplate broader than 
long, posterior margin nearly straight, styli small, 
straight. 

9 : Supra analplate small, triangular. Cercus 
short, straight, apex pointed. Ovipositor narrow, 
straight, as long as or a little shorter than the hind 
femora,  variable in length. 

Fig.   14.  Conocephalus  carolinensis forma 
macroptera nov.   9   type. 

Foto Deenen 

Subgenitalplate about as long as broad, margins 
narrowing posteriorly, posterior margin concavely 
excised, this plate tightly embracing the base of 
the ovipositor.  Fig.   13,   14,   15. 

S                      9 
Length of body 

pronotum 
•      ,,    elytra 

hind   femora 

10•14 mm  15•16 
3 • 3,5,,     3,5-4 
9,5-13   •    13•15 

11,5-14   •    14•17 
ovipositor 10•17 

macropterous  fc 
3                 9 

Length of body 
,,    pronotum 
,,    elytra 

hind  femora 

16 mm         15 mn 
4    •           4    • 

20    •          21     • 
13    •           14    • 

ovipositor 15    • 

Locality: Caroline Islands, Ponape 1. 
(Pounaran, Shikere, Ronkiti, Febr, and March 
1936), Truk 1. (Dublon, Tarik, Tsis, Natsushima, 

Fig. 15. Conocephalus carolinensis nov. sp. 
9   type, ovipositor. 

Fig. by Decncn 

Moen 1. Dec. 1935, Jan. 1936), Palao 1. (Melo- 
keiok, April 1936), Kusale 1. (Inshappa, Mt. Feu- 
kol,  Mt. Wakapp,  Jan.   1936). 

The macropterous form was found on Ponape 1. 
(Roi, Wone, Febr. 1936). The collection contains 
19   S $   and 20   9 9. Type Mus. Basel. 

This species runs in the key of Karny (loc. cit. 
p. 92) near infumatus Redt., but differs in the 
much shorter elytra, the absence of dark spots 
on  the elytra and the longer ovipositor. 

The type of infumatus is a female from the is- 
land Mioko and we have to wait on the exami- 
nation of a topotypic male, to decide the rela- 
tionship between infumatus and this new species. 
Attention is especially to be paid to the exami- 
nation of the stridulating field in the left elytra 
and  to the cerci. 

Conocephalus maculatus Le Guillou  1841. 

1841. Xiphidium maculatum, Le Guillou, Rev. 
Zool. vol. 4, p. 294. 

1842. Locusta (Xiphidium) lepida, de Haan, Verh. 
Ned.  Overz.  Bezitt., Orth., p.  189. 

1869. Xiphidion   lepidum,   Walker,    Cat.   Derm. 
Salt. B. M. II, p. 275. 
Xiphidion maculatum, Walker, ibid. p. 275. 

1871. Xiphidium sinense. Walker, ibid. V, suppl. 
p. 35. 

1891. Xiphidium maculatum, Redtenbacher, Verh. 
zool.-bot. Ges. Wien, XLI, p. 515. 

1893. Xiphidium maculatum, Brunner v. Watten- 
wyl,   Ann.   Mus.   Civ.   Stor.   Nat.   Genova, 
(2),   XIII,   p.   181. 

1899. Xiphidium maculatum, Bolivar 1., Ann. Soc. 
Ent. de France, LXVIII, p. 779. 

1902•05. Xiphidium    maculatum,    Jacobson    and 
Bianchi, Orth. & Pseudoneuroptera Russian 
Empire,  p. 385. 

1906. Anisoptera maculatum, Kirby, Syn. Cat. 
Orth.,  II,  p.  278. 

1907. Xiphidion maculatum, Karny, Abh. zool.- 
bot. Ges. Wien, IV, p. 93. 

1908. Xiphidium maculatum, Matsumura and 
Shiraki, Journ. Coll. Agric. Sapporo, III, 
p.  51. 

1912. Conocephalus (Xiphidion) maculatus, Kar- 
ny, Gen. Ins. fasc.  135, p.  11. 

1914. Conocephalus maculatus, Bolivar 1, Asoc. 
Esp.  Progr.  Cienc. 4a, Ci.  Nat., p.  213. 

1915. Xiphidion maculatum, Bruner, Univ. Stud. 
Lincoln, XV, 2, p. 272. 

1915. Xiphidion maculatum, Karny, Suppl. Entom. 
p.  74. 

1920. Xiphidion maculatum, Karny, Zoolog. Me- 
ded.,  V,  4,  pp.   170,  206. 

1921. Xiphidion maculatum, Karny, Trop. Natuur, 
X, 5, p.  70,  fig.  10. 

1921. Xiphidion maculatum, Karny, Philipp. Jour- 
nal Sci., XVIII, 5, p. 109. 
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1922. Xiphidion maculatum, Dammerman, Treu- 
bia, III, p.  109. 

1922. Conocephalus (Xiphidion) maculatus, He- 
bard, Proc. Ac. Nat. Sci., Philad., LXXIV, 
p. 243. 

1923. Xiphidion maculatum, Karny, Journ. Ma- 
layan Br. Roy. As. Soc, vol. I, p.  183. 

1926 (25). Xiphidion   maculatum,   Karny,   Journ. 
F. M. S. Mus., vol. XIII, p. 145. 

1926. Xiphidion maculatum, Karny, Treubia, vol. 
IX, p. 185, 280. 

1926. Xiphidion maculatum, Karny, ibid., vol. VII, 
p. 206. 

1926. Xiphidion maculatum, Karny, ibid. vol. VIII, 
p. 313. 

1926. Xiphidion maculatum, Fulmek, Misc. Zoo- 
log  Sumatr.,  I, p. 3. 

1927. Xiphidion maculatum, Ebner, ibid., XX, 
p. 2. 

1927. Xophidion maculatum, Karny, Arkiv. f. 
Zoolog., Bd. 19 A, p. 10. 

1927. Conocephalus maculatus, Uvarov, Spolia 
Zeyl   XIV, p. 91. 

1928. Xiphidion maculatum,  Ebner,  Treubia,  vol. 
X, p. 53. 

1930. Conocephalus (Xiphidion) maculatus, Fu- 
rukawa, Buil. Biogeogr. Soc. of Japan, vol. 
I,  p.  233. 

1931. Xiphidion maculatum, Karny, Treubia, vol. 
XII, suppl. p. 103 Fig. 49. (left). 

1932. Conocephalus (Xiphidion) maculatus, Hen- 
ry, Ceylon Journ. Sc, Sect. B., vol. XVI, 
p. 242. 

1933. Conocephalus (Xiphidion) maculatus, Uva- 
rov, Arkiv. f. Zoolog., Bd. 26A, no. 1, p. 6. 

1933. Xiphidion maculatum, Willemse, Mém. Mus. 
Royal Hist. Nat. d. Belg., hors sér., vol. IV, 
fase. 8, p. 13. 

1935. Xiphidion maculatum, Bey Bienko, Philip. 
Journ. Sc. vol. 57, p. 404. 

1938.  Conocephalus  (Xiphidion)  maculatus, 
Chang, Mus. Heude, Notes d'Entom. Chin, 
vol. II, 3, p. 48. 

1936. Conocephalus maculatus, Tinkham, Lingn. 
Sc. Journal, vol.  15, p. 213. 

1938. Conocephalus (Xiphidion) maculatus, Fu- 
rukawa, Annot. Zoolog. Japon., vol. 17, no. 
3/4, p. 559. 

1939. Conocephalus (Xiphidion) maculatus, Eb- 
ner, Lingn. Science Journ. vol. 18, 3, p. 296. 

Locality :   Caroline  Isl.   Palao  Isl.   Gukipp 

20.1 V.36,   1    9    (Mus.  Honolulu). 

Till now this species was not known from the 
Caroline islands. Its geographical distribution is 
very large and extends from Africa and Mada- 
gascar to East and South Asia and the whole of 
the Malay Archipelagio. It is one of the most com- 
mon  species.  It  is  not  impossible  that  there  are 

Fig.   16.  Conocephalus   vaginatus   nov.   spec. 
9   type. 

Foto Deenen 

more geographical races and a thorough revision 
of this genus is needed. 

Conocephalus vaginatus nov.  spec. 

9 : Size medium, form slender. General colo- 
ration yellowish brown, vertex and pronotum from 
above with the usual median, reddish brown stripe, 
bordered by a narrow yellow stripe, continuing on 
the dorsum of abdomen. Behind the eye with a 
narrow blackish brown postocular band, continuing 
on the middle of the lateral lobe of pronotum and 
on the sides of the abdomen. Antennae missing. 
Fastigium of vertex ascending anteriorly, its sides 
distinctly widening, seen in front distinctly wi- 
dened. Lateral lobes of pronotum relatively short, 
posterior margin oblique, straight, humeral sinus 
absent, callosity small, oval. 

Elytra and wings absent. Mesonotum near the 
lower margin with some rough sculpturation. Pro- 
sternum unarmed. 

Anterior tibiae with a row of 4•5 spines from 
below on each side. 

Hind femora slender, without spines en the lower 
margin, knees unicolorous, kneelobes bidentate on 
each side. 

9 : Supra analplate triangular, apex rounded. 
Cercus straight, short, conical, apex pointed. Ovi- 
positor extremely long, more than 2 times as long 
as the hind femora, nearly straight, narrow. 

Subgenital plate longer than broad, sides nar- 
rowing posteriorly, posterior margin narrowly 
rounded.   $   unknown.  Fig.  16. 

9 
;ngth of body 14 mm 

pronotum 2,5 • 
hind femora 12     • 
ovipositor 27     • 

Locality: Australia, N. Territ. Marrakai, 
May 1931, 1 9 , (E. Handschin). Type Mus. 
Basel. 

This species is at once distinguished from all 
the other known Indo-Malayan and Australian 
species by the absence of elytra and the extremely 
long ovipositor, besides by the unarmed prester- 
num. Perhaps a new genus but the male is still 
unknown. 

(Is continued). 








