METARAEOLAIMOÏDES OXYSTOMA N. G~ N. SP.
(NEMATODA) EN ZIJNE AFLEIDING VAN ARAEdLAIMOÏDES DE MAN 1893 DOOR .ALLOMETRIE
( avec résumé en Français)
door Dr. L. A.

DB CONINCK.

rNLElDING.
1n materiaal dat voor mij werd verzameld in 1n;i.i langH
de lnl8t van Sardinië cloor den Heer ÜOS'J'EJWAAN, dmitijds
geologisch student te Utrecht, en dat nu bewerkt wordt met
het oog op clc samenstelling van het volume voor vrijlevende
Nematoden van cle (( lrauue de :France )l (Office centrnl cle Faunistique), be,Tindcn zich enkele zeer intcre8santc vormen die
aanleiding geven tot belangrijke besluiten op het gebied van
clc systematiek en van cle algcmeenc biologie clcr vrijlevende
nernatoclcn. Een p~Mtr dezer vormen wil ik hier behandelen
met cle opmerkingen waartoe hunne studie aanleiding gaf.
Een dezer heide vormen behoort tot ccnc in l 8!l:l door den
voortrcffclij ken H ollanclschcn onderzoeker n 1·; MAt\ beschreven
Hoort, Araeolaimoüles m·icrop/ithalums. DE MAN vond deze
soort te ]'almouth, aan clc Engclschc Kanaalkust. De andere
vorm vertegenwoordigt een nieuw geslacht dat ccncrzijcls,
zooals blijken 7.al uit de navolgende bm;chouwingen, 7.ecr nauw
verwant is met het geslacht Araeolnimoïrles, anclcrzijcls sprekend
gelijkt op de soorten van het ge11lacht O:x:y8lo1ni1w,, woclat ik
lang gedacht heb cenc nieuwe Boort v~tn dit geslacht voor oogcu
te hebben. Deze verwantschap en clczc gelijkenis heb ik in den
naam trachten uit te drukken.
Dit kleine voorbeeld kan aantoonen hoc, cloor een nauwkeurig
onderzoek, 7.elfs uit cc,n betrekkelijk klein matcriaitl heel hchmgrijke biologische feiten en som11 verntrckkcncle systematische
conclusies kunnen getrokken worden.

A. SYS'l'EMA'J'ISCH OEDEEL'l'E.
Metaraeolaimoïdcs n. g.
Geslachtsdiagnose : betrekkelijk kleine Nenrntoden van
middelnmtige Hlankheid, met Hterk uitgerekt vooreinde.
Kntil~i17<i r.wa,k geringd, mot haartjes langH de wlnnedimw
lijnen. Arnphiclen (r.ij organen) ovaitl, met am1duiding van eene
lusvormige struktum die in de jeugd nog amnver.ig is. Ocellen
fütmver.ig op ongeveer GO (Xi van de oesophagnslengte. l{oJJ
met :~ lippen, !i lippapillen en 4 kopha,ren, gevolgd door
hetrekkelijk lange halslrnren tusschen kop en amphiden. Oesophafjns r.wak, r.onder 111edü1ne lmlboïclc ai1nr.welling, maar
met een duidelijke langwerpige eirnllrnllms. Zen·111Prinf! breed,
op ongeveer 70-7iï % van de oesophaguslengte. Ventra.nlVier
groot, achter de canlia gelegen met e:rcretieporns dicht bij het
vooreinde, aan do lmsiH va,n het uitgerekte gedeelte, achter
de amphiclen. 01·a,ria, pitrig, symmetrif.;ch, uitgestrekt. Vnlva,
± micldcbtandig. 'l1estes parig, cle tweecle tcrnggeslagen. Spicula
boogvormig gekromd, met goed 01lt\YÏkkeld acccssorisch stuk.
Stnnrt geleidelijk versmallend naar hot uiteinde, met goed ontwikkelde HÜtartklieren en duidelijke uitvoergang.
Type : Metaraeolaimoïdes oxystoma n. sp. (*)
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llahitus: liehaarn middelmatig ,;Jank, ongeveer gelijkmatig
breed vanaf anus toL aan zenu\1Ting, naar staarteinde toe geleidelijk en duidelijk afnemend, maar vooral naar het kopeinde
toe zeer uitgesprnken vernmald. Deze versurnlling gaat geleidelijk vanaf de lmsi,; van den slokdarm tot aan de ocellen,
van\\'aar zij sc:lrerper toeneemt tot aan de uitmonding van de
ex<:retieklier (up ongeveer 11 kop-breedten afstand van hot
vooreirnlo), \\'aar ze plots t ucncc!llt tut aan de zij organen (d ic
beginnen op ongcwcer H tot !l kop-breedten afstand van het
\'ooreinde) \'amraa,r het voon-de gedeelte, dat ongeveer 1/ 4
van de totale oesophagus-lengte bedraa,gt, merk\\'a:irdig e\·en\\'ijdig blijft (zie fig. :l-;i), zoodat, het lichaalll een volmaakt
( hysf oma,- type vert 0011 L
Kuti!.·uln dun, op eerste zid1t glad : hij in1111ersie editor
blijkt zij uiiersL Jijn d\\'ars geringd te zijn. Deze ringen meten
aan vorn·- en aclitercincle hrnschc11 O,iïn en 0, !i(i µ. Over het
geheclc lichaam staan op regelmatige afKtandcn fa11gs de suhmedianc lijnen, :i,~ ~t l<tnge haren, die 1rnar het vooreinde toe
merkelijk l:rngcr \\'orden (tot 7. (i µ) en m·cncens op de staart
van hot ,j iï,~ µ l:rng zijn.
Zij1 efrlen beperkL tot eene onduidelijke longitmliuale lijn .
.cl 11111ftidcn hrcecl ovaal. bij hot J ;) µ lang on ;{ µ brood of
o,++ x ovcrocnkornstigc lidiaarnshrccdtc, hij hot <j1 et,+ µ lang
op ~,H 11 breed of o"rn x overeenkomstige liclrnamshreedte.
Een lirccde gang leidt aditeraan in de diepte van het liehaa111.
Bij het J, waar deze organen het stcrksL ontwikkeld zijn, gelijken
deze organen sprekend op de Koot·tgelijko ol'ganen van O.rysfo'/J/Ï11n. Eehter is in het midden en in de diepte van hot zijol'gaan
ecne golvende, verhevellc lijn te bemerken die eene oorsprnnkelijke lusvol'mige sirnktuur vai1 het zij orgaan ve1Taa<lt. Bij
het ~ is dit reeds duidelijker en hij de juveniele dieren, \\'aar
ze slechts -t,~ µ lang zijn op 2,-t µ breed, is inderdaad de oorsprnnkelijke Jw;\'ormige stn1ktuur der Lypisdic ,frncolni'lllo'irlca
he\\'aard gehlen~n.
1

Ocellen groon-hrnin van kleur, suhdon:aal, hij het J stel'kcr
ont\\'ikkeld als bij het ~- Breedte hij J' -1 ~l. hij <j1 :!,~ µ, hoogte
hij cS l ,H µ, bij Cfl ~ ~t. Zij zijn caudaad en cephalaad nitgehold
en zijn voornfgega:m door eenc lcnsnmnigc differentiatie
van het omringende prntopl<isma.

Mctaracolaimoïdcs oxystoma.
Fig. :i. - Ün'rziehtHhnolcl \''111 u'
_Fig. ·I. ~· Voorl'indo van 2

Fig. il. --- Voor<·indo '''"'
Fig. 7. - , Htaal't \'HIL ~-

u'.
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Ko1i met :~ onduidelijke lippen, elk met :! kleine papillen.
Op 1 kophrco<ltc afstand van het vooreinde staan ·I kopltaren
die hij !tet ,3' !i,·I µ lang zijn of I,:!S X kophrcedte, hij het <jl
7,H ~t of l,:rn X kophreedte. ])czo koplrnren zijn gevolgd door
enkele hal:-;ltaren die hij het J', tus:-;ehen kop en amphi<len,
7,!i µ lang zijn en aan cle amphiclen ii,2 ~t, hij het ~ tus:-;ehcn
koj> en amphiclen 7 ,2 µ, tussclten ampltiden en. zenmning 4,S µ
en verder :l,2 µ .•Jui:-;t vóór de amphiclen staa,t er l h;rnr in de
laterale lijn. ])e andere haren stnan in de suhmcdianc lijnen.
~Jfowl holle klein, zonder geku tilrn la riscerdc wanden. in rnsttoestand toegeklapt: open: trnchterrnrmig (\·estihulum).
Ocso1ihau11s zwak ont\\'ikkeld, in voorste deel zeer smal,
iets verhrecdencl vanaf de ocellen, dan gelijk blijvend ongeveer
tot aehter den zemnning, ll'am· hij aanz\\'clt tot een duidelijke
hulhus die echter niet sterk ont\\'ikkeld is en ongcn'(ff :!S ~l lnng.
7'cn111rriuy breed en duidelijk, op 70 tot/;) •;;1 van de oc:-;ophaguslengte.
J'eutraa.l !.·lier aehter de slokdarm, grnot. De Jirir11s mondt
uit op ongeveer 11. kopbreedten afstand van het vooreinde;
tusschen amphiclen en ocellen.
/Jm'JJ/ met \\'Ïjd lumen en platte ecllen. Het rectum is 17 µ
lang, of 0,7 X .AB.
Oc((.rin parig, symmetrisch, uitge:-;trekt. Vulva onge\'eer
!lliddelstandig (·lli,:l %). Het vroull'tjo droeg een rijp ei in
do llterns: hot \\'as ()() µ lang op :w ~t breed.
'/'cN/c.1· dubbel. Voorntc bijna tot a:m de exc:rctieklier reikend .
.:\ ch ternte terllggcslagen.
1'>'1iir:11/ac gebogen, :w µ lang (koon!), rnet scherp uitloopencl
kopeinde. Echter moet hier \\'orden aan toegevoegd dat bij een
ander J dit scherpe kopoi11dc seheen te ontbreken en plaats
gelllaakt had voor een breed afgerond kopeindc. Distaal eincl
puntig afgerond. Het accessorische stuk is Ui p bng: de hou\\'
ervan is tarnelijk ingell'ikkeld: een 111ediaan, sterk gekutikulariseonl :-;tuk, met eene cmHlaad gerichte apophyse op het
uiteinde, draagt a:tn ,,·corszijden een brecde, gebogen vlel!gcl
die slecht:-; heel zwak gekutikulariseerd is.
8tanrt geleidelijk versnmllcn<l, met drie duidelijke staartklicrcellen, \\'aatTan de niorste op de hoogte van de anus ligt.
l~r i:-; een duiclelijkc. ·l.S ~l lange uitvoergang ,·oor cleze kliercellen.
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ffoliitnl marien; hydrnïden en wieren met grofzarnlige onderl11ag, aan de lurnt van f:lanl inii', hij Capella Bnlaï: 22A11gustus l !l:M ..
Opmer!.·inyen: Langen tijd heb ik gedacht een nie11we soort
van het geslaeh t O:rysto111inn (Ordo l~'noploülea, - l 1'11m. O:rystmni1foe) voor te hebben. Eehtcr waren er enkele kenmerken
waanlom het van de andere soorten van dat geslacht verschilde,
o. a. cloor het bezit van twee ovari<1 en van ocellen, en door
merkelijke vcrsehillcn in den ho11w van het aeccssorisch stuk
hij het J, zoodat het mij voorkwam als liehoorcnde tot een
geslacht dicht verwant. met O:i:ystomina. 'l'ot ik plots gctrnffcn
werd door eene bepaalde s11ccessic van organen, zooals koplrnrcn,
amphiden, pm·us cxerctorius, ocellen, zenuwring, enz., die ik
terugvond in een andere vorm uit het zeer rijke materiaal van
Capella Balai, namelijk A rneolni11w:idcs 111i1:ro;1hthal111ns n E
l\Lrn l8!l:l (zie verder).
Verder is klaarblijkelijk het vooreinde van J1Jctaraeol11i11wï1les als het ware 11 i t,gerekt, qf, om het anders 11 it te drnkken: het
vertoont een andere, sterkere grnei als de rest van het lichaam.
Waanwhijnlijk zijn het de cellen van dat voorninde die onder
bepaalde (nog onbekende) voon\·11arde11 zieh sterker uitstrekken
als de andere <:ellen van het licha11n1. l\len weet inderdaad
<litt de Nematoden opgeho11wd zijn 11it een hepaalcl aantal
cellen dat voor elke soort constant is.
Door die hep:1:1lde s11ccessie van organen eenerzijds, en de
uitzonderli1"ke
rrroei van het vomeincle van ,1/cf11.racola.ii11oïdcs
•
b
anderzijds, kwam ik tot het herkennen van de n:tu\vc verwantschap van heide vormen, zooals in het tweede gedeelte Yan
dit werk ÏK uiteengezet. ,1/efl/,meo/l/,i111oïries behoort tot de Onlo
A rneolaoi11wüleri, familie A :rono/11,J'.111irlnc.
Verder neem ik de gelegenheid te )mat on1 nognrnals te wijzen
op een verschijnsel waarnp Dr. ,J. H. Nc1 wu IDL\:-IS NT 1~ 1\ 11 O\' I~x ,IJ:.
en ikzelf (14) reeds vroeger gem~zen hebben. Het gaat om de
veranderlijkheid der alHmlut.e maten en der betrekkelijke maten
in verband met den ouderdon1 v:rn het individu, en op de belangrijkheid van die maten voor de systematiek.
Eene nauwkeurige analyse der maten opgegeven \'OOI'
verschillende individuën van 11/eta.raeolai111oüles 0:1:ysto11w laat
toe volgende conclusies te trekken :
1° de relatie totale lengte of

n111x. breed te

index a blijft

merkwaardig

- urn{.:Onstant in de venwhillende ontwikkelingsstadia van deze
imort; dit wil zeggen dat bij eene verdubbeling der totale lengte,
eveneens oone venluhlwling van de maximale breedte op te
merken \'alt. Deze soort behoort dus tot een geheel ander type
itls ... l.w:ofni111118 e!onyafll8 (Bii'l'SOILLJ) 1874, wam· a bijzonder
stel'k Val'ieerL terwijl de maximale hreeclto in veel mindere
mate toeneemt als de tobde lengte (14).
~ 0 de ab;;olutc lc11gte van oesopluigus en van staart ne111en wel
toe in \'crhouding met de totale lengte, nrnar niet in dezelfde
mate als deze. De toename is geringer : vandam: ebt de indices
A
totale lengte
. totale lengte
t
P
en "f ~
ver 110ogen, t. . z. dat
cesoph. lengte
st:tartltmgte
(le oesophagus en de sb:irt rebticf kleiner wmden.
:io waarschijnlijk Ü; de absolute kopbreedte en de breedte
van het geheele uitgerekte vooreirnle, konstaut voor elk
der ;) ontwikkelingsstadia van deze soort .
.io de uitzondedijke verlenging van het voo!'einde moet
gebeuren geel mende cle em hryo11ale ontwikkeling of in de
Oel'ste larvestadilt van het dier, aanger.ien de absolute maten
van dat gedeelte hij (lc jongste vormen praktisch gcsp!'oken
bijna der.elfde r.ijn als bij de volwassen vormen.
. .
l ndion ieder systematicus de aandacht op deze g1'~:1-01gon
aardighedon gevestigd hield, hij het host11dooren van zIJll rnaterianl, dan zouden or voel min(lcr fouten gemaakt worden, on
zelfs r.oudon evontuoolo fouten gonrnkkolijk door andere systematici kunnen worden hersteld, hetgeen 1111 echter meestal
onmogelijk is wegens onvoldoende kennwrking der bcsch!'cnm
.soo1·ten.

Araeolaimoïdes microphthalmus m; l\Lrn rnn:i.
" Il .
( .,y

,,, . ·-'.:'.O."fe·J"'C
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Fig. 1-2 on A.
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l!al1itus : langwerpig spoelvormig, naar beiclc einden toe
ongeveer gelijkmatig afnemend, van :wnu\niug tot anus ongeveer
gelijkmatig breed.
Kutil.-'ltln dun, zeer zwak <lwan; geringd, hetgeen alleen bij
immersie 1.ichtlmar is. Deze ringen meten 0,8 µ aan het vooreinde, 0,4 µ in het midden van het lidmam. Over het geheele
lichaam staan op de snhmediane lijnen, op regelmatige afstanden,
4 tot ;; µ lange lrniirtjes.
Y,ijnelrlen smal, bijlla 0111.ichthaar, 8 %>van de overeenkomstige
lichaamsbreedte.
Amphirlen (zijorganen) lusvormig, ovaal, li,~ tot () µ lang
en 4 ~1 breed of 0,4ri X overeenkomstige 1iclrnamsd ia meter.
Centrum op l8 µ, \'OOJT1md op Ui,~ µ van het vooreinde van
het lichaam of ~.7 X kophrcedte.
01:ellen :i µ breed, donmal van de ocsoplrngus, hij dootTallend
licht zwak bruin-groen gekleurd, cephalaad en t'.1t11claad uitgehold, met lensvormige differentiatie van het \'oorliggend protoplasma, op 40 <Y,> van de oesophag11sle11gte.
Ko1> 1. wak afgetcekend van de rest van het lichaam, met
;i 1.wak ont\\·ikkelde lippen, elk met ~ papillen. 4 kopharen
van ii,li µ lang, t. t. z. even lang als de kop hree1l is. Zij zijn
gevolgd dool' enkele 14 tot 17 Jl lange halslmren, li aan weerszijden, waarvan 4 ongeveel' langs de su lrn1ed iane lijnen en l
juist boven het zijorgaan in de laterale lijn. De zijol'ganen
1.elf 1-ijn geflankeel'd door enkele li µ lange harnn.
JJlonrl!w!te niet gedifferentieerd, zonder gelrntik u lariseerde
wanden. Het vcstilllllum gaat onmerkbaar over in het lumen
van de oesophagus.
Oeso;1hnu11s wer zwak ontwikkeld. Zijn dool'meter wisselt,
tusschen :l,8 en 8 µ wo1!ttt wlfo het achtereinde slechts heel
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lieht aangezwollen is tot een heel Z\vakko lmlhus. Geen lllcdiane
hulhoïdo zwelling zoon.Is hij de typische Araeolaium.8 soorten.
T7e11Jra.a.fl.·!1:er sllla! en lang, op :1 Iiclrnarnsbrnedton af<.;tanrl
van het achtereinde Y<tll den slokdarlll.De J!Or11s is heel duidelijk,
eindigt dicht bij het vooreinde op ti kopbreedten afstand. een
weinig aehter de zijorganen.
Zen111rrinu breed, op fi!l (;:, \"an de oesoplmguslc11gte.
/)nrm met het.rekkelijk hooge, zwak korrnlige eellen. Einddarrn even lang als de :tnan.I breed te.
Orn.ria. parig, symllletrisc:h, 11 itgestrekt, brecrl afgerond (ju\'.
~ !). Vul\'a ongeveer middelst:mdig. Jfot ~was nog niet volledig
ontwikkeld, zoodat de O\'aria nog \'order kunnen uitgroeien.
8tnart geleidelijk verslllallend tot. het uiteinde toe dat. slechts
0,2 X annaldialllcter hrced is. Do st.nnrt zelf meet 7,fi2 anaaldinrneters.
lfobitat lllarien: hvdroïdon en wieren met grofzandige onderlang aan de lrnst vai~ Sardinië hij ( ':tpella Balai op 22 A ugush1s
J!l:M.

Op111er!.·1:nuen: 1. F1L1J>.JEY steunde zijne nieuwe soort, "-l.
zosfera,e op het feit dat de lnnge halsharen alleen stonden in
de suhlllediane lijnen, on niet ook lateraal, zooals hij Á. mir:roplit/ia,[111.'1ts in; .i\IAN. Uit figum 7:~ b echter van 'F1L1J>.rnv blijkt
hij nauwkeurige beschouwing dat 01· wel degelijk juist hoven
het zij orgaan een lateraal haar geteekend is, zoodat dit kriteriurn
valt. Vonlero verschillen zijn onkel de vorm der amphiden
en do uitlllondingsplaats van de excretieporns : aan heide
kenmerken, zoo;tls die dool' DE l\IAN werden hesehreven kan
slechts een hetrekkclijkè waarde worden gehecht, aangezien
1rn l\IAN zelf de beschrijving laat voorafgaan door het woonl
«waarschijnlijk n. Verder kloppen alle maten perfckt. De gladde
kutikula die aan ,-1. 111ir:ropht/wl111•118 wordt toegeschreven kan
slechts te wijten zijn aan eene onvoldoende optiek. In alle
geval r.ijn de verschillen niet voldoende om de t"·ee vormen
als afzonderlijke soorten te blijven beschouwen. l\lijn indi\'idu
stemt volledig overeen lllet de vorm beschreven door F1Lt!'.rnv,
wiens beschrijving \\'el im11wke11riger is als die van llE l\IAN,
wartrhij eehtel' niet mag vel'getcn wonlen rlnt 1n; l\IAN" pionierswerk heeft venieht dat slechts door heel enkele \\'erken; went
geëvenaard.

-

1!12 -

2. Onlangs heeft B. Cl. CIII'J'\VOOD clc groep der .rlmeolaün11sÁraeolaimoïrles Hoortcn in drie groepen (suhgenern) verdeeld,
i;tcunernlc op den vorn1 en op de ligging der amphiclen, clie
Hterk gesloten zouden zijn hij Araeolaim'11s H.H., en wijd geopend
op l kophrceclte afotancl hij Coinoneuw Co1rn en op l ~ h 2
kophreeclten afstand hij Ameolai11w:irfe.-; n1·; MAN.
CnrTWOOD zelf beschrijft eene nieuwe Hoort, A raeolaiums
cylinrlrolliimn.-; waarvan de spiralige amphidcn sterk gesloten
zijn. Vmschillende teekenen wijzen er echter op dat het individu
van CHI'l'WOOJ> Hlecht geconserveerd was : o. a. het onzichtbaar zijn der <H~ellen die zeke1· aanwezig moeten zijn, het slecht
aangeteekencl zijn van de excretie-porus, enz. Ook juist het
bijeenkomen van cle randen van het zijorgnan iH een toeken
van minder goede conservatie bij vormen waitrbij de zijorgancn
gewoonlijk wijd-open zijn, zooals mij meornrnals is opgevallen
bij vroogcrn onderzoekingen (..t).
Hot systeem van C111T\\'OOD is in zooverrë ongelukkig dat het
heel dicht verwante soorten in vernchillenclc groepen brengt
en omgekeerd, betrekkclij k sterk verschillende soorten m
dezelfde groep.
Het kenmerk van enge of wijd geopende amphidon is hij
geconservconle dieren meer dan waarnchijnlijk wa(trdeloos,
in deze groep ton minste, en het systeem van C11rrwoon is
dan ook niet aan te bevolen. Dit geldt niet voor de andere
voorntellen van CmTwoon, die wel degelijk van doorzicht
getuigen.
Arneolciimns en A mcolaiuwïrles zijn goed gckarnkteri:·menl,
torwij l Uoinone11w een tm;schenstelling inneemt, door 1>terkerc
beharing als hij A raeolaimns en langwerpige zij organen. ~amen
met 1l[eta:meolni11wüles vormen zij ccne goecl begrensde onderfamilio in de familie der A:i:onolnim·irlae.
A ra,eolaimoüles verschilt \'an A ra,eolrii111ns :
1° cl oor het ontbreken van de lichte, lrnl bus-achtige differentiatie van clon Hlokdarm op ongeveer :rn <;;, van zijne lengte,
een weinig achter de amphiden;
2° door de talrijke lange halsharen tusschen kopharcn en
mnphiden;
;3° door de meer langwerpige arnphidcn.
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B. VERWAN'L'SCHAP VAN AHAEOLAIMOÏDES DE MAN
EN l\lE'l'ARAEOLAlMOIDES.
Zooal:-; in het he:-;chrijvencl gedeelte \\'ercl gezegd, hebben
twee feiten lllijne a1tmhteht gtffeKtigd op een lllogelijk verband
tusschen de t\\'ee hiervoor be:-;ch1·m·en vorlllen.
l 0 eene bepaalde succc:-;sic van organen hij beièle vormen,
zooal:-; kopharcn, halsharcn, amphidcn, pon1K excretorius,
ocellen, enz.
2° een kla1trhlijkelijk almornrnle \·edenging van het vooreinde
van 1ll e/rira,eola.i111oï1/ es.
Enkele jaren geleden heeft d'AncY T11m1Pso:\ eene methode
toegepa:-;t waarbij hij een hepaald dier projeteerde in een koönlinaten-:-;telsel, dit :-;tel:-;el volgen:-; een bepaalde regellllaat vervorlllde, punt voor punt overbracht van de oornpronkelijke
projectie in het vervormde koönliuatcn-:-;tchml en aldu:-; eeue
prnjectie verkreeg, afgeleid van cle eerste en nllko111en gelijk
aan die van een ander, eveneen:-; be:-;taancl dier waarntn de
verwantsehap met het eerste niet altijd vernwed werd.
E vena Is cl' r\ JteY 'l' 110:11 PsON" brac:h t ik on zo vorm ;J ra,cola.i11w'ides
mi1·ro1ihthnl11rns in een eenvoudig rechtlijnig koördinatenHtelsel, waarvan wij 1rn alleen dat gedeelte zullen beschouwen
dat morphologisch overeenkomt 111et het verlengde gedeelte
van cle andere vorm. ])it ziet men in fig. A, waar cle koönlinaat
OX in 4 gelijke deelen x wordt venleeld die ik in de volgorde
nnmmer: 0, l, 2 en :i. 0 kolllt overeen met clc mornling van den
porus excrctorins.
Dit eenvoudige koörclinaten-Kte]:-;e] wordt 1111 op zulke wijze
vervormd clat het segment x 0 gelijk blijft, het :-;eg111ent x 1
aangroeit lllet 1 lengte a ; het seglllent x 2 Jllet 2 lengten a en
het segnwnt x 3 met :l ]engten a. Het koördinaten-stclscl van
A is du:-; onderworpen aan een eenparige vcrlellgillg voortschrijdende van 0 naar X. 'l'heoretisch toeken ik rn1 elk punt
van de projectie van A rncohii111oïdcs in het cell\'OtHlige koördinaten-:-;tel:-;cl (zie fig. A) over in het vervormde stel:-;el en verkrijg alcln:-; een theoretisch beeld dat door fig. B wonlt weergegeven. Hierbij moet ik op11ierkcn dat ik rekening gehouden
heh bij clit ovcrteekcncn met het feit dat het kopkomplex
(lippen + koplrnren) en de an1phiden (zijorganen) weinig
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Aracolaimoïdcs microphthalmus.
Fig. 1. ---- \ToorPi11cln \'Hll jong ~Fig. ::!. - J\C'llfnn~i11dn \'Hll jong Sf?.
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Fig.

n. -

Stnart

f'll

.'-'pic·ulanrnppnrrnd

Yn11

Fig ..A. ~- P1·ojf'cfie n111 Ara(•olairno.1.dPH

i11

öf,.

CPll

Pt'11\·0111lig- koördi11ate11-

Hl<'IHPI.

Fig. IL -- ThPol'n1 is<' Il gnko11st l'll<~t·rdn JH'oj<·c·f ie door VPf\·onning \"Hll A.

Fig. C. -- P1·ojc•<'1 in ,·a11 .:\IPtn1·1H'oÎnÏJnqÏd<'"î i11 het

"t"I""'

YHll lwl typ<>

Y= ~

(112

-f-

11)

-f- .X.

\'('t'\'onnd

koönli11atP11-

-

l!Hi -

variahel zijn,zoodal kop en amphiden niet verleng<l zijn zoon.Is
theoretisch volgens het koönliimtenstelsel zon moelen gebeuren,
maar zooals <lit in werkelijkhei<l hij ovcrgltng van een geslacht
naar een ander gebeuren lrnn.
Een cenvo1ulig verband moet hestlt1tn tusschen A en B, en
eene eenvmHlige exponentieele formule(*) moet dit verlmrnl
kunnen uit<lrukken.
Verder projeteer ik 111 etaraeolniuwïrles in dtttzelf<le vervormde
koèinlinltten-8telsel (fig. C) en vind bij vergelijking van het
theoretisch verkregen 1ieeld H en het bestaande heeld C eene
bijna, lthsolute overeenkomst. Het mathematisch verhan<l
<bt hesbtltl tusschen A en B moet ook hc8bnn tusschen A en C
en lrnn worden uitgedrukt door de cenvouelige formule
Y

= ~ (n 2

+

n)

+

X

wrtarhij Y cc- het vooreinde vm1 11/ etnra.eoln'Ïmo:irles (van:tf
tle ponis excretorim;) ;
X = het homologe eleel vm1 Ameolni111dirleN =--= de norm;
n = het volgnnm!ller of het armtal werkelijk v c r leng cl e seglllenten (v:tmbar ditt het lmsale segment
van het betreffcncle liclrnalllHcleel ebt onvernndenl blijft
al8 volgnummer draagt o) ;
u = cle verlengingskonst:mte.
Wij hebben hier te doen met een ven-1chijnsel dat <le 1Ut1tn 1
drn:tgt van << ci/lometrie
(HJ).
Allollletrie noemt men dat vernchijnscl Wltarbij een deel vm 1
het liclrnam met andere snelheid groeit als het liclrnam in zijn
geheel of een deel dat als norm genolllen wordt.
hometrie is dttt verschijnsel \rnm·bij de groeisnelheid vm1
een elect van het liclrnn,m dezelfde Ü; als die van de rest van
het lichaalll.
l\len kan heide begrippen toeprts:-;en op lich:tltrnsdcclen van
eenzelfde inelividu of van verschillende individuön van dczelf<le
~mort of op homologe lichaamsclcclen van inclividuön van verHchillende maar verwante soorten.
ln het geval ebt ons interc:-;sccrt hese hou wen \\'C cl us 11 rneo)>

(*) llie1·hij h"b ik hei g"""L'gL'll mij" Lal'tl'li,jkL'll dank i" liei.11igL'll """ l'rnf.
Dr. ,J. Versdinffplt ell anll Prof. Dr. IL lt11y>'.Sl'll die mijn gp\w11gcll ill za.ko mnthosiR wat op[risehiC'll e11 er· mij im' hml'h1<'1l lle hetrl'ffolldo fonmtle to k 1111 " 011
vi11tle11.
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lri11w:ides als norm. Het vooreinde van het lichaam (ponrn exeretorius tot kop) van deze soort is isomctrisl"h met de rest van het
lichaam.
Bij 1Jleta.rneofoi111dirleN o;rystonw is het vooreinde vrrn het.
lichaam allometrisch met <le rest van het lidiaarn die zelf isornc
trisclt is met het overeenkomstige deel van Arneola.i111oïdes
·micro 11/i tlw711111 s.
\Vc lrnnncn ook zeggen <bt het. vooreimle van Jllcta.rneo/a.i111o:irles allornctrist:lt is met <bt van "lraeola.i111dirles, en deze
a.llornetric kn,n ma.thematisch wonlcn uitgcdru kt door hovcnsbMmdc formule.
De,..,e vorm van allornctric is inge\\'ikkchler dan <lc meest
voorkomende vorm waarbij {~{~11 of t \\'CC assen van het koönli1rntcn-stclsel gelijlrn1atig ven·m1ml \\·orden, t.t.z. waar y =-- hx
en \\'itar y 1 "= )' 2 = Y:i· enz., en die men /',ou kunnen noemcnallornctric van den eersten grna<l.
Vergeleken ditannede kunnen ,,·ij de allomctric hierboven
he:-;chrevcn heschonwen als allometrie in den /11·cerlen graad.
Hier is y 1

·::

y2

< y 3 , enz" want y

y (n -

1)

=~

(n -

11

1) a

·

nu

+

+ x;

x; enz.

Daarom heb ik niet gcaitrzcld een nieu\\· geslacht te beschrijven in plaa,ts vitn een nimrn·c Roort, niettegen,.,taarnlc de zeer
nauwe verwantschap, aangezien al lometric in den eersten grn.atl
wel als soort-kritcrium moet worden lieschomnl terwijl allometrie in den tweeden gntad. van hoogcrc orde is en dus als
gcRlachtskriterium moet gelden.
ln de hicrlrnven her-;chreven vorm van itllomctric ",ïjn
Y en X ( =~ (n +- l )x )variabelen, wisselend volgens de soort (en
individu) en Y is de afhankelijke variabele : f()X.
a is cene konstante voor de twee betrokken indivicluën.
H icrhi.i dient. echter opgcrnerlü dat a wisselen kitn Yolgens
<Ic bescho1nnle irnli\·iduën. inderdaad: het. heRclwmnle individu
vai1 "l rneolrti111oüfos was een heel jo11g ~\ het. irnliYidu van
~1l ef((,J"(l,eo!a.i111oïrle8 wits een vo 1wits sen ? met rij pc eieren in cle
uterus. Om het. nauwkeuriger uit t.e drnkken: de lengte van
oxerctic-por11s tot aan het. sta,artcindc, die, zomds wij hierboven
ziigcn, hij hcicle vormen isornetrisd1 is, hcdraagt hij A r((,eO!rii111oï1les !J.I~ µ en hij 1Jleta.rnl'ola,i111oïrle8 l l~:l µ.
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Beide iudividnën zijn dus niet gelijkwaanlig. Om heel nauwkeurig te zijn moesten heide indi,·irlnën absoluut in hetzelfde
ontwikkelingHstadium zijn. Aan deze voonniarde waH echter
hi.i ons materiaal niet te \'olrloen, hetgeen trouwens ook niet
noodig is aangezien de fornlllle die de betrekking tusschen X
en Y weergeeft volkomen dezelfde zou hl ij ven : alleen zou de
waarde van X grooter of die van Y kleiner kunnen worden
ter:wijl de waarde van de verlengingskonstnnte a lichtjes
verminderen zou, zooals tronwens uit de formule gemakkelijk
af te leiclen valt.
Het hoek vai1 n'ArwY '1'110.\Il'SON is mij niet toegankelijk
geweest, zoodat ik niet \1·eet of deze vorm van allometrie reeds
vroeger heHchrcven werd.
\Vel is zeker dat rloor deze methode voor do eernte maal
de evidente ve1·\1·antsclrnp tusschen twee vormen van Nematoden
werd aangetoond, t\\'ee vm·n1en waarvan de ecne (11! etnraeolnimoïrles) door zijn hahitm;, zeker door elk systenrnticm; in
de buurt zou gchrncht zijn van het geslacht O:x:ysto111.in(/, dat
in een geheel andern grnep (Ordo !CnoJJloülca Sc11mrn111Al\s
flT1m:110VE!'f & DE Cox1~wK) is ondergehrncht als de vorm
wnitrn1ede hij vennmt is, men zou bijna kunnen zeggen waarvan
hij afstnrnt, namelijk .1lra.eolni11wïrlcs (Onlo .11raeolaimo1den
8c11trtrn~L\XS STEKILO\'EK & Jh, Co:->INCK).
De vrnng blijft m1 of het geiilacht O.i:ystomina. en \'onrnntcn
( I!a1rûni1nus, N e11w11 e111a, '!'re/ 1tsia, enz.) niet on< !erge l)J'ach t
dient te word on in de 0l'<lo der .:1 meolaiuwülca.
Niet nllcea do habitus van 111 efa,rrteola•i111.oïrlcs en van (hysfo'lll.1:na, lijkt sprekend dezelfde: ook 11og andere kenmerken hebben
zij gemeen, onder andere de breed ovale a111 ph iden d ic hij
'l're/n8Ïr1' ( 1.:1) een duidelijke spirnlige structunr vcl'toonen.
Daarbij dient te worden aangestipt dat alle andere 8uo11loïrlfü
het voor deze Orde typische zijorgaan vertoonen (J ii) dat \\'cllicht wel van het spirnlige zijorgaan va11 de .'lmcola1:111oïdc1t
kan worden afgelei<l (4 ), maar toch merkwaardig "·einig \'aricert
in de verschillende fa111ilics.
Daartegcno\'Cr staan enkele \'Cl'schillen tus:-;chcn de t\rcc
geslachten, namelijk :
1° het ontbreken van het voorste ovarium hij O.i:ysfomi1m,
waar het echter nog aanwezig is, maar stmk gereduceerd, onder
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·don vorm van con voon1'<t<trts gestrekt. ro<:eptae11 l11111 seminis
(bij l/((,faJa.1:in118 on 'l'refllsi((, zijn do ovaria pari~ en symmetrisch);
2° het ontbreken der ocellen bij O.rys/0111 ina. en verwanten :
een kenmerk dat niet in aanmerking komt 0111dat het zoo weinig
;..;tanclvastig is ;
:io do ven;ehillowle vor111 van het acc·essoriseh stuk van hot
kopulatic-apparn;tt hij Jllctaraeohti1110'iilcs en O.i:yslo111inn mot
,·orwantcn.
(foon dezer verschillen is echter \'<til dien ;rnnl dat het con
\'Ol'\l'anisehap t11sschc11 11/ efrtrri.eo{a.i111oüles en O.i:ysfo111 i1w zou
11 itsluiten.
Daar wij echter zelf geen vcrgelijkingsnmtoriaal bezitten
en het in der"eli1'ko
crovallen bcre\·aarli1'k
is enkel 01i lilernt1111rb
'
b
.
gegevens to steunen, is het verkieslijk nog gmm stnndpunt
ton opziehte van clit laatste ,·rnngstuk in te nemen en no1110n
11·ij genoegen met de aandacht der systcmati<~i te vestigen op
dit punt om het lii1"' bcrehwcnhcicl
later zelf uit te dic1ie1i.. indien
b
dit ondcrtusschen niet roods door anderen is gcl>curd.
Van de gclegcnl10id maak ik gclirnik om erop to 11·ijzcn dat
Paro.rys/0111inri a.sy1111J1etrim 1'J ICOL1':TZl\:Y rn~:l (l~) niet in do
familie der O.i:yslomirlrie thuis hoort. Eenc vonnmtschap mot
do 8nr:!iclirliïrlac is moer 11'itanwhij11lijk.
BESLUIT.

l 0 Een niou w gos lacht 1lleta.ra.cofa.i111 o:ir/ es word hesd1 re Yen,
111ot nis typi:·whc soort: 1)fcta.rrieo/a.i111o"ides o.rysfo111a, 11. g. ll. sp.
~ 0 Dit niet1wc geslacht is door allo11wtric-in-den-:!'' 11 -grna<L
vnn het vooreinde, af to leiden van het gcslaeht "lra.cofoi111oïdcs
lH; MA:\. Deze allomotrie kan 111athc11rntisch worden 11itgodrnkt
cloor de fornmlc Y

~' ~

(n 2 -j n)

+

X.

:io Deze allomotriseho groei \•indt plaats in do cmhryoualc
ontwikkeling of in de jongste lane stadia.
4° "lra.cofni 11 wïrles zosterne VrLLI'.JE\' 1!118/:!l is r;ynoniom mot
A. 111,ir-ro;1htha.f11111s T>E i'\L\N J 8!1:L
;;o Do indccling \'<til C111T\\'OOll rn:rn \'<til do n~rschillondo
soorten van de geslachten "1ra.eofa.i11111s, r.'oino1w111n en .·lrncola.i111oüles kan niet aaugo110111011 worden. De oorspronkolij kc iudoc.l ing, zooals die t1it de hililiogrnphie to 1·oorsd1ij11 komt, is heter.
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lmny von Rc/Hf,sfo71ol. /Jcr Syste1111iti.w:he 'l'eil. A'11szuu
r1,ns rlem H11ssisdien, ii/1ersetzt von !Jr. I fans ... 1. Kreis
(Arch. f. Naturgcseh., !Il, Abt. A, H. 4: !l·t-180).
(8) ........ , J n:l4. -- '/'he f.!lnssifirn.fion of the frceli1'iny Xc111(ttodes a,nrl their rchition to the 1m,ms1:r ic ~\' enwtorles,
(Srnithi-;onian J\lii;ccllancous Collcdio11s, 8!1, li: J-li:l,
Pl. 1-8, fig. 1-70).

(!J) .......... &, l\11c1L\.JUff,\, E., lfl24. - haJ1l rler lt'ntwirl.·lunysstadien hei lt'no J1l11 s co1111w111ûs /Jast., (%001. An:z.
;)!) : 212-21 !l, fig. 1-2).
(10) J-luxLEY .J. S. & 'L'mssr1m G., rn:rn. --- h/11' 'l'crmino{oyie rles
re1ati1·en Oros.-::cn1m.d1st11ms (Bio!. Zcntr. BI., :rn, 7/8:

:rn 1-:rn:i).
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Ui11qniè111e notc s11r les né111atodc.~·
fihres de la, ·mer dn Norrl et de la 1lland1c, (l\16m. f-îoc.
Zool. Frnneo, VJ: 81-12!i, Pl. V-VU).
(12) l\f1cOLE'l';t;KY, H., 102~!. JJeitriiye ;:;11r Kenntnis frci{ehender .Xel//atorlen n11s S1w;:;, (Nitzungshor. d. Akad. cl.
(11) rn·; ,\L\:-.r, .J. G., l8!1:l. -

Wissensc:hafton \\'ie11, l\fathorn. -1\atm\\'. Klasse, Abt. 1,

1:12. 7/8: 22!i-2H2, fig. 1-4).
(1:3) Nc111rum1A"'S NTEl\110\ï~i\ Jn., ,J. H., rn:l;ï, -

Ne111ntodn,
(Die 'I'icnrclL der Xonl-11ncl Ostscc, 'l'eil \' a-c).
( 14) ......... & ])i.; Cox1:--rcK, L. r\. ,rn:12. -- Z11r 8y11ony111ie ·1·on
,·l.~col!û11111s c{onyat11s (Hiifsthti) l8H (Zool. Ani. !Hl,
;)j(i: l-l!l-JH:3, fig. 1-8).
{l;ï) .......... & Jh; Coxrxcm, L. A., l!l:la. - ..1llor11holoyisd1e
Vrriycn z11r ,'-,'ystc11111ti!.· der frei1che111len Xenwtorlen,
(\'crlrnncll. Dentsdien Zool. Cesellseh., t:l8-l4:l, fig. l-2).

1. Dans clu lllatórial de n611rntoclcs libi·es 1n·overntnt cles
cótcs de la f-î:mlaigne (Capella H:tlai) se trot1\'ait mw for1110
ropd:sentant 11n genre nom·ea11 :

Metaraeolaimoïdes

1i.

g.

DrAuxos1·;: né111afocles de taille 111ovenne :wee extrélllité
antórienrn fortemcmt att{·1111{:e. ('11tic11ic faihlement annel{·e,
:wee des s(:tes Ie long des ligues suhm{·clianes. ,l1n11hides ovales,
avec inclication cl'nne stn1ct11re spirnlóe, conserv{:e clwz les
incliviclns ju \'Óniles. () 1:e1tes pd•sents. '!'éte :wee :l liwres, H pa pi lies
labiales et .f. sótes c:éphaliques, s11ivies clc slites ccrvicales relativcmcnt, longtws entre In, tête et les arnphides. l~'so11hayc faible,
sans renflcment Jrnlboïclc méclian mais :wee: 11n bulbe termiirnl
allong{~ et d istinct . .11 nnean ner1'e11:r brgc, it 70-7 ;) % de la
longucur de l'{•sophage. fi!mule rentrn.!e grande, situóe derrióre
la canlia, :wee 1ore e.l'<"rétenr rapproeh{~ de l'extrómité :mtfricure,
1
it la hasc de la partie allongéc, derri(·re les arnphidcs. Ora.ircs
pairs, sym{:triqucs, l:tcnclns. J'ufre it pcu pr(·s a11 milieu clu corps.
'l'estieules p:tirs, Ie second rcco11rl>l~. Spi<:111es anptt'·s :wee piète
w:ccssoire hicm cl{:velopp<"e. Q11c11e s'atthrnant grncluellemcnt
vers la fin :wee tuhe terrnin:tl clistinct.
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E'>pèco type
Metaraeolaimoïdes oxystoma n. Hfl.
:wee les caract<'n-cs clu genre ( voir ausc;i fig. :1-7 et C).
11lesnres: juv. (H) L: 0,487 - 0,81i8 111111. ; a :· :.rn,2-:12,8;
~: :1,42-fi,[); "f: li,(ili-7,88.

c5

(2)

L:

l,02fi-l ,040 mm. ; a:

2!1, 7-:12,4 ; ~ :

fi,8-fi,nr; ;

"f: 8,!i8-!l,2.
C;2 L: 1,18:1 mm. ; u: :n ; ~ : ri,n ; "f: n,:~; v: 41;,:1 '/;i.
Cc genre rcs:-;emhle trè:-; fortcmcut it O.ry8fominn par son
habitus et par ses organcs latérnux. Il en clifförc par ;;es ovairc:-;
pairs, par ses occlles et par la formc des pièces accessoires du
mfdc airrni que par l'arrnngcment des sètcs céphaliqucs et cervicale:-;.
l l rc.~scmhlo également au genre ,;frrteolainwüles, entre autres
par la suceession tout h fait identiquc cl'org:mcs h l'extrémité
antfa·ieure. Unc analyse clcs mcsures montrc que l 0 l'indiec
a ro:-;tc rcnrnrquahlcmcnt c01rntant au co111·s de la croissancc
de cctte e:-;plicc, du fait que la largour augmente proportionnellomont it la longucur; 2° les indices ~ et "f a11gmcntcnt,
e.-h.-d. que Ic:-; long11011rn clc l'ésophagc et de la queue,quoiqu'ellcs
a(:eroisscnt avcc: l'i'tge, n'ont pas la mêmc vitcssc cl'accroissomont
que Ic resto du corps; :1° l'allongcment de la partic nntérieurc
du corp:-; doit se faire aux premiers Htades larvail'CH, parcc quo
les niesureH ahsolucs de cetto partie ne varicnt c111c trc'~s pen
avoe l'ilge.
2. lhn-; cc matériel se trou vait égaloment tmc jeune femelle
appartcnant lt Áraeolai111oï1/cs 11iicrn11hf/l(i/1J111s JH; MAN um:L
(Voir figures 1-2 et A, et 1110,-.;mcs dans Ie tcxtc). Nos obsen·ations
sur eet individu et tmc a1rnly;;c des donn{~cs de TH; IMAX et do
:F1LJL'.JI<;v nous ont pcrmiH de con-;tatcr que /1. zosfcra,f 'FrLII'.11<;\'
l!ll8/21 est :-;ynonyme de A. 11iicropht!wl11111s in; .i\IAI'\. Le
caractórc différcnticl scrnit d'apn'.s 11'11,11'.JE\' l'abson('c de Hötos
ecrvicales lat<milcs chcz ;\, zosfeme. Or, la fig. nli de fl'rLrl'.J I•;\'
rnontrc hien claircment tmc sdo latórnlc juste au <levant de
l'organe l:ttórnl, iout con1n1c chcz Ic type décrit p:tr 1n; l\L\S,
LeH autrcs diffórerwes (forn1c des amphidcs et situation du poro
cxcróteur, dócrits par 1>1·; MAN comme ,, probahlemcnt "· .... )
prov icnncnt sans doutc du manq 110 de prócision optiq uc ou
de la rnauvai;;c conscrvation de l'i11dividu de HE ,\JA;-\.
Le systc'~mo de CllI'I'\\'OOll par lequcl il d:1s:-;c les divcrscs
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appartenani a11x genres ,-lrneolai11111s, r/oiuoncma. et
..-1 rncolnimoül es re pose s u r . u n cara ct\·rc in eert ai n (ma uv ai se
conservation amenant la fornwturc (rapprochcment des bonls)
des organcs laU·rnux) et nc peut clone être recommandó.

,;lracohii111o:irfcs diff<'~re d'Ara.eofni1111rs par !'absence du go11fle111cnt lmlhoïcle móclian de l'c'•sophagc. par les no111lireuses
sètes ecrvicalcs entre In, tête et les amphides, et par les amphides
qui sont plus allongóes.
:i. En projctant Ameola.i111o:irf Ps dans 1m systl·111c sirnplc de
coonlo1mc'~cs (Fig. A) et en d{·formant c·e systl·me de coordonnc'~es
<Ltpr<'·s une ccrtaine loi, 11011s ohtcnons par trnnsposition de
la project ion A dans le systl~mc dc'•formó (en tenant cornptc
de la {ixit{~ relativement plus grande du complexe c·óplmliqne
et des an1pltidcs) unc fig11re tld;orique B qui resscrnblc prcsq11c
point par point ;\ la projcdion de Jllcf!l,r(tcola.i111oïrlcs dans <·e
même syst.ème dóforn1ó (Fig. C). Le rnpport mürc A et B. et
par eons{•qucnt. entre "\ et C est cxpri111{~ par la formule

Y = •)~ (n 2

-1,

n)

X

'{
part ic ani{~ricure al1011g{•e de 11! efaraeo{a.Ïmoïrfcs.
X
part ie corrcspornl:mtc d · ,1 rncola.i111oïrlcs,
n
Ic nomhre de segments v{·ritablcmcnt allongós,
a
la constante d'accroisscrncnt.
La vitesse de croissan<'c de ('ette cxt.rómitl· est difforentc
de ccllc dn rcste du corps on de la pMtic correspondantc d',-lra.eo/aimoïrlcs: c:'est cc qn'on appclle " a 11 om ó tri c J>.
Ccttc allornót.l'ie est du second dcgl'Ó (fornrnle exponenticllc)
et est dmw un c:at:tctl·rc gón{:rique tandis que les accroisc;cmcnts
<lu premier degró: ac<:roisscment c'•gal de toutes les parties
considórócs, sont considfrl-cs <:0111me Mant 1111 caracti':re 8pc'·cifiquc.
4. Les difförenccs de Mefrira.cofa,i111oïrles et d'O.rys/0111i'lla.
(o\'airns, ocellcs, pi<\ces accessoires 1nftlcs, etc.) nc sont pas
d'un onlrc (,e] qu'une pal'entó entre les deux fonues soit exclue.
1'fais corn me nous ne possódons personnellcment pas de nmtóriel
de cornparaison. nous nous bornons :\ attircr l'nticntion clcs
i-;pócialist.es s111· Ia q 11 cstion do san>ir si O.rys/0111i1w (et genres
Otl

j
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-· 204 voisins) est vornme de 11[ ctarneolaimoïrles et Bi la familie des
Oxy8tomirlae (partim) ne <loit pits être <léplacée de I' onlre des
f!Jnoploïdca dans cel ui des A raeolaimoïrlea.
5. Paroxystom,ina a8yrnmetrica MrnoLwrzKY In23 n'appartient
paB aux Oxystomidae. Une parenté nvec les Ji}ncheliülidae est
plus prohahle.
(Uit het Laboratorium voor vergelijkende ontleedkunde en
het BiogeographiBch hrntituut der Univerniteit Gent. - BeBt. :
Prof. Dr. P. VAN On;).

