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Het mannetje
wordt 1,2 mm., het wijfje 1 mm. lang; behalve dus door eene geringere
grootte,
wijkt deze soort van
S. hirsutus
B.
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een veel slankeren

wat voorkomen betreft, overeen
Sph. hirsutus B., gelijk Bütschli dien afbeeldt;
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korrels
op den wand van het middelste deel van
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soort. Ik zie twee cirkelronde
, die op eene andere wijze gebouwd zijn als bij Sph.

zij-organen
Bij onze soort springt het gedeelte, dat
hirsutus B. (Bütschli).
in de verdieping
past, niet vooruit,
maar is zelfs meer naar
Ook de musculeuse oesophagus is korter
toe uitgehold.
dan in het midden. De vulva, die
en aan zijn einde dikker
de
niet chitineus is, ligt achter het midden van het. lichaam,
is enkelvoudig
vaginaalklier
is tamelijk groot. De geslachtsbuis
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en verloopt naar voren tot nabij den oesophagus.
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ook zeer mede overeen.

den kop schijnen twee kransen van borstels geplaatst
ook over het geheele lichaam zijn borstels verspreid,

te zijn’;
doch op verre na niet zoo dicht als bij S. hirsutus B.
Het mannetje heeft dezelfde gedaante als het wijfje.
De spicula zijn zeer slank; nabij de spits ligt een enkelvoudig groot driehoekig accessorisch stuk, dat beide spicula omvat.
Wat deze soort echter onmiddellijk
van S. hirsutus B., den
onderscheidt,
is,
eenigen tot dusverre bekenden Sphaerolaimus,
dat. hare huid niet geringd is en geene dwarse ringen vertoont.
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Het geringd
zijn der huid is dus geen noodzakelijk
voor

een Sphaerolaimus.

