
Wetenschappelijk bijblad.

STERREKUNDE.

Doorgangen van Venus achter de zon. — De heer PH. BRETON heeft het

denkbeeld geopperd om ook van de doorgangen van Venus achter de zon partij

te trekken. De laatste waarnemingen hebben namelijk geleerd dat het zonlicht

in de atmospheer van Venus eene breking ondergaat. Dit zelfde zal ook ge-

schieden wanneer de planeet op het punt is achter de zon te verdwijnen en

wanneer zij weder aan de andere zijde te voorschijn komt. Natuurlijk moeten

de punten waar dit plaats zal hebben vooraf zoo na mogelijk bepaald worden, om

er den kijker op gericht te houden en het oogenblik waar te nemen waarop

zich het verschijnsel vertoont. De eerstvolgende doorgang van Venus achter,

de zon zal plaats hebben in 1878. Daarop volgen, telkens, met een tusschen-

tijd van acht jaren, nog vier zulke doorgangen, de laatste in December

1910, waarna men twee eeuwen zal moeten wachten eer er weder eene reeks

van acht of negen zulke doorgangen van Venus achter de zon zullen plaats

grijpen, wederom met tusschentijden van acht jaren. In hetzelfde tijdbestek

zal Venus slechts tweemaal vóór de zon voorbijgaan. Blijkt deze handelwijze

uitvoerbaar te zijn, dan is er dus geen tijd te verliezen. (Revue scientif. 28

Aug. 1875 p. 218). HG.

De komeet van December 1872.
— Onze lezers zullen zich herinneren, dat

op het ontvangen telegram van Prof. KLINKERFUES, het vermoeden uitdruk-

kende dat, bij den merkwaardigen meteoorzwerm op 27 November 1872, de

komeet van Biela daarmede in verband had gestaan, POGSON te Madras op

den 3 en 4 December werkelijk een teleskopische komeet ontdekte, die men
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NATUURKUNDE.

Invloed der elektrische ladingen op de oppervlakte-spanning der vloei-

stoffen. — Prof. van der 5IENSBRUGGHE te Gent heeft dezen invloedopnieuw

onderzocht en zijn arbeid beschreven in het 40' deel der Memoires couronnés

et memoires des savants étrangers, publie's par Vacadémie Royale de Bel-

gique, 1875. Wij kunnen hier daarvan slechts de algemeene uitkomst weder-

geven. Bij het zorgvuldig herhalen van alle proefnemingen, die vroeger en

later zijn gedaan en uit de meesten waarvan het bestaan van zulk oen invloed

scheen te kunnen worden opgemaakt, is het v. d. m. gebleken dat deze laatste

om een of andere reden dit bestaan niet konden bewijzen. Hieruit en uit een

aantal opzettelijk met dit doel verrichte proefnemingen komt hij tot het

besluit, “dat de oppervlakte-spanning in een vloeistofvlies, evenmin als die

van eene volle massa vloeistof, in het minste wordt veranderd door statische

elektriciteit.” ln.

Werking der elektriciteit op de uitstrooming van vloeistoffen. — Acht

jaren geleden berichtten wij in dit bijblad aangaande een toen door fuciis

pas waargenomen verschijnsel. Deze ontdekte dat wanneer een door wrijving

of op andere wijze geëlektriseerd lichaam langzaam genaderd wordt aan een

waterstraal, die uit een nauwe monding vertikaal of ongeveer vertikaal wordt

opgedreven, de verdeeling in druppels aan het boveneind van dien straal

ophoudt, zoodra de afstand tusschen dozen en het geëlektriseerde lichaam

klein genoeg is geworden in verhouding tot de sterkte zijner lading. Men ziet

dan plotseling al de verschillende droppels zich vereenigen tot één straal,

even samenhangend en helder als het benedendeel van den straal reeds te

voren was.

Dit verschijnsel had tot nog toe geen volkomen voldoende verklaring ge-
V

vonden. In de in het vorig artikel aangchaalde verhandeling vermeldt van

voor een der hoofden van de Bielasche komeet meende te mogen houden. Uit

de later in haar geheel bekend geworden waarnemingen van POGSON heeft

nu echter Prof. BRUHNS te Leipzig door berekening aangetoond, dat dit

bezwaarlijk kan worden aangenomen. De elementen van beide kometen ver-

schillen te zeer. Bovendien is daaruit gebleken dat de POGSONsche komeet

een retrograden loop heeft, terwijl die van de Bielasche komeet direkt is.

(Nature, 27 May 1875, p. 67). HG.
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der mensdrugghe de verklaring daarvan door zijn ambtgenoot plateau

gegeven. Volgens dozen is de verdeeling in druppels te wijten aan eene trilling,

in den straal opgewekt doordat de waterdeeltjes aan den buitenrand daarvan

aan den rand der monding adliaerercn en zich dus bij het opstijgen daarvan

moeten losrukken. Deze adhaesie wordt verminderd zoodra die monding —

of, als zij niet geleidend is, de daaraan steeds gehecht blijvende waterdeel-

tjes — door inductie gelijknamig worden geëlektriseerd en kan in eene afstooting

overgaan, als die opgewekte elektriciteit te sterk wordt door te grooto nadering

van het induceerendc lichaam. In dit geval geschiedt, zooals ook fuchs reeds

had waargenomen, de verdeeling in druppels als te voren of nog lager in

den straal. Maar bij geschikte intensiteit der inductie wordt de adhaesie opge-

heven en daarmede de in den straal daardoor opgewekte trilling. ln.

Wijziging van den areometer van Nicholson. — Om het soortelijk gewicht

van kleine stukjes van ecnige stof in zeer korten tijd te bepalen ,
wanneer

geene grootere nauwkeurigheid dan tot in de eerste decimaal gewenscht wordt,

kan men gebruik maken van een toestelletje, dat paquet beschrijft (Journal

de physique IV p. 2CG). Het is eon glazen vochtwcger, van den gewonen

vorm alleen daarin afwijkende dat koven aan den steel een van onderen ge-

sloten glazen cilindertje is bevestigd. Dit beeft een inbond van 10 cM 2 of

meer en draagt eene verdeeling in tiende deelen van cM 2

,
waarvan bet nul-

punt ligt op ongeveer een vierde, van den bodem afgerekend. De vochtweger

is zoo bezwaard, dat, als het cilindertje tot aan het nulpunt met water is

gevuld, hij tot even boven het lichaam van het werktuig of tot aan hot onder-

eind van den steel in zuiver water zinkt. Op dit punt is een nul geplaatst

en daarboven zestig deelstrepen, die elk 0,1 cM
2

aanwijzen. Werpt men nu

de stof, waarvan het soortelijk gewicht bepaald moet worden, in het vooraf

tot het nulpunt met water gevulde cilindertje, dan meet de rijzing van dit

water het volumen in tienden van cM
2

,
en de aflezing op de schaal van den

steel bij indompeling in water geeft het gewicht in decigrammen. Om uit

beide aflezingen het specifiek gewicht op de bekende wijze af te leiden zonder

al te grootc onnauwkeurigheid, zal cenige ervaring in het aflezen zeker onmis-

baar zijn, ln.

Het licht als beweegkracht. — Onder dezen titel worden in les Mondes,

XXXVIII p. 177, do uitkomsten beschreven, die cuookes heeft verkregen bij

herhaling van zijne vroegere, reeds aan de lezers van dit bijblad bekende
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proefnemingen, in eenigzins gewijzigden vorm. Hij brengt nu lichte naaldjes,

die horizontaal op een spil in een bijna luchtledig Hokje zweven, aan het

draaien door de afstraling van een kaarsvlam on van andere bronnen van

licht en warmte. Waarom hierbij het licht, en niet do warmte zooals vroeger,

naar ciiookes opvatting, de oorzaak der beweging moet zijn, wordt in het

boven aangehaalde opstel niet duidelijk gemaakt. Maar dit is van minder belang

zoolang het dien waarnemer niet gelukt om overtuigender dan tot nog toe te

bewijzen, dat do door hem verkregen bewegingen waarlijk aan een dier beide

krachten en niet aan geheel andere oorzaken te wijten zijn. l.N.

Het koper-zinkpaar. — In een hunner mededeclingcn aan de vergadering

der British ansociafwn te Bristol, in Aug. 11., handelen Gladstone en tribe

over hetgeen zij waargenomen hebben bij indompeling van met een poreuse,

dunne laag koper bedekt zink in zeer verdund zwavelzuur. Toen dit laatste

bestond uit 3,5 deel zuur op 1000 deelen water, gaven 2,5 grammen gegra-

nuleerd zink, daarin gedompeld, 7 volumina hydrogenium in het uur. Toen

die proef herhaald word met hetzelfde zink , doch waarop vooraf door indom-

peling in eene zeer verdunde oplossing van kopersulfaat 0,03 gram koper

was neergeslagen, verkregen zij 80 volumina waterstof in denzelfden tijd.

Opmerkelijk is het hierbij, dat wanneer het zink arsonik-houdend is, geen

spoor van deze stof te vinden is in de waterstof, die onder den invloed van

de aanraking met koper op de boven beschreven wijze ontwikkeld wordt, terwijl

hot in het op do gewone wijze, enkel door verdund zwavelzuur uit hetzelfde

zink ontwikkelde gas geredelijk te herkennen is. ln.

Bevestiging van ijzervijlsel onder de werking van een magneet. —

c. h. iiopkins beveelt daartoe de volgende methoden, die ook nog wel in

andere gevallen dienen kunnen. Het vijlsel wordt zoo gemaakt dat het zoo

gelijk en fijnkorrelig mogelijk is. Daarop wordt het in een mortier met een

kjeine hoeveelheid harspoeder lang en sterk saraengewreven, zoodat elk ijzer-

deeltje omgeven wordt met een dun laagje hars. Dan wordt het ijzervijlsel op

een platte oppervlakte, glas, papier of hout, boven een magneet op
de gewone

wijze gestrooid. Wordt vervolgens do plaat zacht verwarmd, dan wordt het

ijzervijlsel daarop gefixeerd. Om de kromme lijnen van het ijzervijlsel ook door

projectie op een scherm zichtbaar te maken, bekleedt hij eerst een glasplaat

met een dun laagje gomwater en laat dit drogen; op dit gomlaagje worden

dan de lijnen voortgebraoht en er op gefixeerd door er even over te ademen.
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Zulk een plaat kan vervolgens, door haar met een tweede glasplaat te over-

dekken
,

bewaard en als een gewone schuif in den tooverlantaarn gebruikt

worden. hg.

SCHEIKUNDE.

Chemische en physiologische fermenten. —
Men weet dat van de ver-

schijnselen , die men onder den algemeenen naam van gisting verstaat, sommige

onder de tegenwoordigheid van levende organismen, andere onder die van

niet levende, stikstofhoudende stoffen ontstaan. De heer a. müntz heeft in

de bijvoeging eener geringe hoeveelheid chloroform een middel ter onderschei-

ding van beide soorten van gisting gevonden. Daardoor wordt elke gisting

die afhangt van de levenswerkzaamheid van mikroskopische wezens, namelijk

de alkoholische gisting, de melkzunr-gisting, de ammoniakale gisting van

urine, de rottingsverschijnsclon van vleesch, lijm, stijfsel en andere organische

zelfstandigheden geheel belet. Daarentegen grijpen omzettingen, als de vorming

van glucose in gekiemde gerst, hot ontstaan van cyanwaterstofzuur in een

mengsel van fijngewreven bittere amandelen met water, de vorming van glucose

uit zetmeel vermengd met speeksel, van mosterdolie in meel van mosterdzaad

vermengd met water, onveranderd plaats bij de tegenwoordigheid van chlo-

roform. Opmerking verdient ook nog, dat, hoewel in een mengsel van eeno

rietsuiker-oplossing met biergist en oenige droppels chloroform geen spoor van

gisting ontstond, het toch bleek dat de oplossing van rechts-draaiend links-

draaiend was geworden. {Ann. de Chem. et de Physique, Juillet 4875
, p. 423).

*

IIG.

PLANTKUNDE.

Kracht van het plantenleven. — In Nature 3 June 1875, p. 88, wordt

eon uittreksel medegedeeld van een opstel van den heer clauk, president

van de State. Agricultural College van Massachusetts, waarin verslag gegeven

wordt van cenige proefnemingen, welker uitkomsten, indien zij vertrouwbaar

zijn, opmerking verdienen.

Een groeiende pompoen zoude gedurende zijne ontwikkeling een gewicht

oplichten van bijna twee en een halve ton, zegge 2500 kilogrammen!

De geheele lengte der gezamenlijke wortels dezer plant bedroeg meer dan

vijftien E. mijlen. Deze hadden zich gevormd in den tijd van vier maanden.

Gedurende het grootste gedeelte van dit tijdperk was de groei langzaam,
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maar toon deze op zijn snelst was, zouden zich niet minder dan duizend

voet wortel per dag hebben gevormd.

Mot een andere plant derzelfde familie, Cucurbita maxima, werd een proef

genomen om de kracht der sapstijging te meten. Dit geschiedde door op den

bijna tot op den grond afgesneden stengel een kwikzilvor-manomoter te beves-

tigen. De hoogte van het opgedreven kwikzilver vertegenwoordigde eene water-

kolom van 48,5 voet hoogte.

Ook de hoeveelheid van het sap dat door bloeding uit sommige boomen

vloeide werd bepaald. De aanmerkelijkste hoeveelheid gaf een soort van berk

(paperbirk) ; uit een stam van vijftien duim in doorsnede vloeiden in minder

dan twee maanden 1480 ponden sap; op den 5<leu Mei alleen 03 pond en

4 ons. hg.

Twee merkwaardige monstrositeften. — Niet ligt zoude men op het ver-

moeden komen dat er eene verwantschap, die wellicht op een gemeenschap-

pelijken oorsprong berust, aanwijsbaar is tusschen twee zoo geheel verschil-

lende planten als Daucus carota en Scrophularia aquatica. Tocli schijnen

do volgende gevallen, medegedeeld door Dv. masters in het Journal of

Botany ,
March 1875 en overgenoraen in de Archives des Sciences physiqnes

et naturelles
,

No. 209 , p. 83, daarop te wijzen. Masters beschrijft namelijk

twee monstruositeiten, de eene van de bloemen van Dauncus carota, de andere

van die van Scrophularia aquatica. In beiden was de samenstelling de vol-

gende: een vrije kelk, uit 5 gescheiden kelkbladen bestaande; 5 vrije bloem-

bladen (die bij Scrophularia groen gekleurd waren); 5 onderstaande, vrije

meeldraden; 2 vrije, bladachtige vruchtbladen, ter rechter- en ter linkerzijde

der as geplaatst, zonder ovula. Het diagram der bloem is dus in beide ge-

vallen volkomen gelijk. hg.

MENSCHKUNDE.

Uitsterven van wilde volken. — In de afdeeling Anthropologie van de

vergadering der British Association te Bristol leidde den 26 Aug. j.l. de

voorzitter, Dr. holleston, de werkzaamheden in met eene voordracht, waarin

hij o. a. deed uitkomen, dat Dr, george gerland in 1872 had geconsta-

teerd, dat de afneming van de bevolking der Zuidzee-oilanden niet meer zoo

snel voortgaat als in de eerste helft van deze eeuw, ja dat zij hier en daar

geheel heeft opgehouden, en zelfs op eenige eilanden de bevolking weer begint
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toe tc nemen. De inboorlingen plooiden zich meer en meer naar den invloed

der Europeërs en der beschaving, en vooral werkten de zendelingen in dit

opzicht zeer gunstig op hen. Rolleston achtte dat feit van veel belang

tegenover de stille berusting, waarmede vele schrijvers het uitsterven der

Polynesiërs als een onvermijdelijk noodlot voorstellen. Overigens toonde hij

aan, dat wanneer de oude schrijvers niet gewagen van het verdwijnen van

wilde rassen in de tegenwoordigheid der beschaafde klassieke volken, dit

geenszins bewijst, — gelijk bageiiot, door dabwin geciteerd, wil, — dat

dit oudtijds niet plaats heeft gehad, en vestigt bij deze gelegenheid de

aandacht op het boek Joh, XXX, 3—8. {The Academy, Sept. 4, 1875,

pag. 255). d. l.

DIERKUNDE.

Spijsvertering der Insekten. — Peltx plateau heeft over dit onderwerp

een verhandeling in de Mémoires de l’acad. royale de Belyiqne van 1874

gepubliceerd, welke do uitkomsten van een zeer zorgvuldig en uitvoerig onder-

zoek bevat, dat zich uitgestrekt heeft over een groot aantal insekten uit ver-

schillende orden. Wij stippen daaruit het volgende aan:

1°. De reactie van het vocht over de geheele lengte dor spijsvertcringsbuis

en in alle hare al'deelingon is regelmatig alcalinisch, soms onzijdig, nimmer

zuur. Eene afdeeling die physiologisch vergelijkbaar is bij de maag der zoog-

dieren en vogels bestaat bij de insekten niet.

2°. Waar afzonderlijke speekselklieren voorkomen, is ook het speelsel alkali-

nisch en bezit het vermogen, zetmeel in suiker om te zetten.

3°. Een groot deel der spijsvertering grijpt plaats in den krop (inijluvies)

of, waar deze ontbreekt, in het daaraan beantwoordend, onmiddellijk op den

slokdarm volgend gedeelte van het darmkanaal. In den krop houden zich do

spijzen het langst op. Hare binnenvlakte is bekleed met schubvormige plooien

of kleine tandjes, zoo geplaatst dat daardoor de voortgang der spijs alleen

in achterwaartsche richting wordt toegelaten.

4°. De voormaag (proventriculus ), waar deze bestaat, is, in weerwil dat

hare binnenvlakte dikwijls van chitine-tandjes en plaatjes voorzien is, niet als

een verraalingstoestel te beschouwen en ook niet vergelijkbaar bij do spier-

maag der vogels. Zij is niet anders dan een kleppontoestel tusschen don krop

en de chylmaag.

5°. Waar, gelijk bij de Opthoptera, aan den oorsprong der chylmaag,
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zijdelingsche zakken voorkomen, scheiden deze een alcalinisch reageerend

vocht af.

C 1'. Ook het aan de binnenvlakte der chylmaag, hetzij door hot epithelium

of door bijzondere kliertjes, afgescheiden vocht reageert altijd alcalinisch of is

onzijdig. Bij de vlceschetcnde insoktcn wordt het vet daarin geiiraulsioneerd;

bij de plantetende soorten gaat bovendien de reeds in don krop begonnen om-

zetting van amylum in glucose daarin voort, tenzij , gelijk bij do sprinkhanen

dit omzettingsproces reeds geheel in den krop afgeloopen is.

7 Ü
.

Het op de chylmaag volgend gedeelte van den darm schijnt de voor-

name plaats van absorbtio te zijn, ofschoon hij eenige soorten aanduidingen

bestaan, dat ook hier de spijsvertering nog wordt voortgezet.

8°. Het tweede, wijdere gedeelte van den darm is slechts eene verzamel-

plaats voor de faeces en de excretieproducten der Malpighische buizen.

9°. De Malpighische buizen zijn uitsluitend urine-secerneerende organen.

HG.

Ganglion frontale der insekten. — De hoer e. faivre, die zich reeds

herhaaldelijk verdienstlijk heeft gemaakt door studiën over de werking der

gangliën van de gelede dieren, heeft, door blootleggingvan het kleine ganglion

frontale ,
dat door commissuren met het zoogenaamde hersengauglion in ver-

band staat en zenuwen zendt naar de musculi pharyngeales, alsmede een

grootere onparige tak (n. stomato-gastricus) naar de maag, bewezen dat de

slotbewegingen en de samentrekking Tan den maag-sphincter door dit ganglion

beheerscht worden. Ook wanneer de hersen-commissuren doorsneden zijn, oefent

het dien invloed bij prikkeling uit. {Compt. rendus 1805, LXXX p. 1332).

IIG.
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STERREKUNDE.

Satelliet van Procyon. — Reeds vroeger hebben wij gewag gemaakt van

de ontdekking van o. struve, directeur van bet observatorium aan de Pul-

kowa, die den 19 Maart 1873 voor het eerst in de nabijheid van Procyon

oen zeer klein sterretje, van de 13 dc of 14'lc grootte, zag, dat mogelijker-

wijze rekenschap kon geven van de ongelijkheden in de beweging van Procyon

die iiESSEt reeds in 1845 had opgemerkt. De kleinheid van dit sterretje is

echter oorzaak dat liet alleen mot de krachtigste kijkers van onzen tijd kan

worden waargenomen. Ook waren er nog altijd die niet alleen aan zijn invloed

op Procyon maar zel& aan zijn bestaan twijfelden. Uit op nieuw in het werk

gestelde berekeningen , op grond der storingen van Procyon ,
leidde auwers

,

directeur van liet observatorium te Berlijn, af, dat, indien het bedoelde

sterretje werkelijk een satelliet van Procyon is, gedurende de lente van 1874

de positiehoek daarvan 9 tot 10 graden grooter moest worden.

Werkelijk is dit gebleken liet geval te zijn. Strove vond den 28 Maart

den positiehoek 90" 24', en don 10 April 99" 60'. {Revue Scientifique, 1875,

n. P. 70). kg.

NARUURKUNDE.

Nieuw middel om het vacuum vollediger te maken. De professoren dewar

en tatt bezigen hiertoe het vermogen van houtskool om gassen te absorbeeren.

Terwijl de uitpomping met een kwikzilverpomp geschiedt, wordt de kool

gloeiend gehouden. Nadat de lucht zoover verdund is als door uitpomping
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mogelijk is, wordt het vat met lak gesloten, en men laat de kool bekoelen.

Het aldus verkregen luchtledig is zoo volkomen dat de elektriciteit van een

zeer krachtigen klos tusschen twee draden, op duim afstand, niet meer

overgaat. ( Nature
,

15 Juli 1875, p. 216). hg.

Dubbele breking door elektrostatische inductie. Du. j. keur te Glasgow

heeft over dit onderwerp eene verhandeling in ’t licht gezonden {Philosophi-

cal magazine, L p. 337) waaraan hij den eenigszins vreemden titel geeft:

over eene nieuwe betrekking tusschen elektriciteit en licht. Daarin herinnert

hij hoe fauaday herhaalde malen getracht heeft aan te toonen dat een doorschij-

nend , niet geleidend lichaam, als het aan eene sterke elektrische inductie

was blootgesteld, het licht niet op dezelfde wijze doorliet als in zijn natuur-

lijken toestand; maar zonder dat hem dit gelukte. Indien Eef 3
geheugen

hem niet bedriegt, had hij hier nog kunnen bijvoegen dat later siemens dit

langs een anderen weg mede beproefde en evenzeer mot negatief resultaat.

Keur heeft dit evenwel kunnen doen op
de volgende wijze.

Hij boorde in een blokje van spiegelglas van 19 m. M. dik, ongeveer 150

lang en 52 breed, holten of gaten van omstreeks 2,6 m. M. middellijn in

het midden van de kleinste eindvlakkon, en zoo diep dat zij, tegenoverelkaar

uitkomende, omstreeks G m. M. ondoorboord glas overlieten. Hierin werden

met guttapercha bekleede koperdraden gestoken, die tot op den bodem der

gaten reikten, en deze rondsom nog tot verzekering der isolatie met hars bedekt.

Het zoo toegerichte glasblok werd geplaatst tusschen twee Nicoll-prisraa’s,

zóó, dat men daardoor heen en door het glas kon zien in eene richting,

loodrecht op de verbindingslijn der beido gaten. Als nu aebter het achterste

prisma een lichtbron was geplaatst en dit zóó gedraaid, dat zijn polarisatio-

vlak met genoemde verbindingslijn een hoek van 45 0 maakte, terwijl dat van

het voorste op
dat van het eerste rechthoekig gericht en dus het doorgelaten

licht uitgedoofd is, dan behoefde men de beide ingeplante geleiders slechts

mot de polen van een sterk werkend Euhrnkorffapparaat — vonkenlengto

ity de lucht van 20 tot 25 centimeter —
in verbinding te brengen, om

langzamerhand — maximum in omstreeks 30 seconden —
het licht door de

nicolls weder te voorschijn te zien komen, ten blijke dat het glas tusschen

die geleiders dubbelbrekend was geworden. De werking is dos te sterker en

geschiedt des te sneller, naarmate de verbinding der geleiders met het Euhm-

korifapparaat door eene grootere vonkonlengte onderbroken is.

Voor meer bijzonderheden aangaande deze resultaten mcenen wij nuar de

aangegeven bron te moeten verwijzen. ln.
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Bepaling van den brekingsaanwijzer voor vloeistoffen.
— Terqurm en

trannin hebben (.Journal de physique, IV p. 232), in plaats van de methode

van Wollaston, die huns oordeels omslachtig en moeielijk of, vereenvou-

digd, zeer weinig nauwkeurig is, eene andere tot het bepalen van den bre-

kingsexponent van vloeistoffen voorgeslagen. Zij brengen de vloeistof in een

rechthoekig bakje met parallele glaswanden, waarvan slechts één nauwkeurig

vertikaal behoeft gesteld te zijn en dompelen daarin twee parallele glasplaten

met eene dunne luchtlaag er tusschen. Hot is nu gemakkolijk deze zoo te

plaatsen dat een bundel lichtstralen, welke uit een kleine opening afkomstig

en door een bolle lens evenwijdig gemaakt zijn, aan de grens tusschen het

glas en de lucht totaal worde gereflecteerd. Do kleinst mogelijke invalshoek

waarbij dit nog plaats heeft, is dan juist de grenshoek voor den overgang

van het licht uit do vloeistof in lucht, en uit dezen is do brekingsaanwijzer

der vloeistof gemakkelijk af te leiden. Voor nadere bijzonderheden naar de

aangegeven bron verwijzende, mérken wij hier nog slechts aan dat t. en t.

naar deze methode voor bekende vloeistoffen brekingsaanwijzers hebben ver-

kregen ,
die van de vroeger door andere waarnemers, langs andere wegen, ver-

kregene slechts zeer weinig afwijken. ln.

Vliegwerktuigen. — Uit eene verhandeling over dit onderwerp van penaud

in het Journal de 'physique IV, p. 289, die vele belangrijke bijzonderheden

behelst, maar daardoor juist niet vatbaar is om in een overzicht te worden

weergegeven, nemen wij, om althans de hoogte te doen kennen waarop men

het in de oplossing van dit vraagstuk gebracht heeft, hot volgende over.

Van alle bewegers voor vliegwerktuigen hoeft getordeerde caoutschouc tot

nog toe den meesten dienst gedaan. Van alle arbeidswerktuigen, die daartoe

voor en na zijn beproefd, hebben die de beste uitkomsten opgeleverd, welke

de vleugels der vogelen in hunne werking het getrouwst nabootsten.

Oiseaux mécaniques zijn er in de twee laatste jaren door penaud zelven,
door nunEAu de villeneuve en door tatin vervaardigd. De vlugste daarvan

kon in do vrije lucht eeno ruimte van 12 tot 15 Meters doorvliegen.

LN.

Aantrekking en afstooting door licht- en warmtestralen.
—

Do lezers van

dit bijblad zullen zicb herinneren hoe wij daarin herbaaldelijk, bij bet ver-

melden van de proeven van grookes over dit onderwerp, onze overtuiging

aangaande de geringe bewijskracht daarvan hebben uitgesproken. Thans noemt

Dr. F, NEES13N (.Poggendorffs Annalen CLVI. s. 144) in een uitvoerige ver-

handeling over dit onderwerp do laatste zwarigheid weg, die nog eene alge-
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heele verklaring van de uitkomsten van crookes bemoeielijkto, door te wijzen

op het verschil in het geleidingsvermogen der lucht voor warmte bij verschil-

lende dichtheid, en toont hij aan, hoe deze noodzakelijk den overgang van

zoogenaamde afstooting in zoogenaamdeaantrekking en omgekeerd moest teweeg

brengen, die crookes waargenomen heeft. lm.

Zonnestoomwerktuig. —
Mouciiot heeft aan de Académie des Sciences,

in hare zitting van 4 October 11., op nieuw eonige uitkomsten medegedeeld,

die hij verkregen had bij de verwarming van een met lampzwart bedekt stoora-

keteltje door zonnestralen, die door een spiegel van geschikten vorm daarop

werden geconcentreerd. Hij verkreeg daarvan 140 liters stoom in de minuut,

te Tours op een buitengewoon heeten dag in Juli 11. ln.

Atmospherisch ijzer, —
In dezelfde zifting berichtte o. ttssandier dat

hij in alle atmospheerstof, dat door hem en zijn broeder in allerlei locali-

teiten tot op den Mont-Blanc op 2710 Meters hoogte was verzameld, ijzer-

dceltjes had gevonden, die door een magneet werden aangetrokken. Die ijzer-

stofjes hadden afmetingen van 0,1 tot 0,01 mM. Zij hadden allerlei gedaan-

ten , die hij tot vier hoofdvormen terugbrengt.

ï. meent met zekerheid te mogen vaststellen dat deze ijzerdeeltjes niet van

de aarde afkomstig zijn, maar een cosmischen oorsprong hebben. (? Beft).

LN.

SCHEIKUNDE.

Een nieuw metaal. — In de vergadering van 27 Augustus j.1. der Aca-

démie des Sciences, had do heer lecoq de boisbaudiian een verzegeld paket

gedeponeerd. In die van den 20 stcn September werd dit paket geopend ,
omdat

de daarin aangekondigde ontdekking zich sedert bewaarheid had. Die ontdek-

king bestaat in die van een nieuw metaal, waaraan de ontdekker den naam

van Gallium heeft gegeven. Het heeft overeenkomst met zink en is gevonden

in Spaansche tiende (mijn van Pierrepite, dal van Argclès) maar is chemisch

en physisch duidelijk onderscheiden van zink. Met het spectroskoop vertoont

het twee strepen: eene zeer sterke op de schaal van 447 golflengte, een

andere zeer zwakke op die van 415. ïot hiertoe kent men het alleen in den

toestand van een wit poeder, maar het is nog niet gelukt het in den npetal-

lischen toestand te verkrijgen. ug.
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PLANTKUNDE.

Verschillende Invloed derzelfde temperatuur op dezelfde plantsoort uit het

Noorden en het Zuiden.
— Reeds vroegere onderzoekingen van heer en van

CAUL LiNSEti hadden er toe geleid om aan te nemen dat eene en dezelfde

plantsoort, maar onder een verschillend klimaat, ongelijke sommen van tem-

peratuur voor hare ontwikkeling vereischt. Om dit punt nader te onderzoeken

plaatste decandolle stekken van Populus alba
, Carpinus Betulus

,
Lirio-

dendron en Catalpa, die ch. mabtins hem op zijn verzoek uit Montpellier

had toegezonden, naast andere zooveel mogelijk gelijke stekken van dezelfde

hoornen
,

maar die te Génève waren afgesneden. Het algemeone resultaat is

geweest dat al de van Montpellier afkomstige stekken later hare bladeren

ontplooid hebben dan die van Génève. Het verschil bedroeg voor Carpinus

Betulus 18, voor Catalpa 20, voor Populus alba 23 dagen; ook Lirioden-

dron vertoonde hetzelfde verschil, doch dat zich wegens de allengsche ont-

plooiing dor knoppen van hoven naar beneden aan eiken tak niet zoo juist

in dagen liet aangeven.

De oorzaak van dit verschil zoekt D. in twee omstandigheden. Vooreerst in

de allengsche adaptatie van den boom naar het klimaat, en ten tweede en

vooral daarin, dat zulke hoornen eene afwisseling van levondigen groei en

van een meer rustend leven gedurende den winter behoeven. In deze laatste

periode hoopen zich de voedingstoffen op, die voor de ontwikkeling derknoppen

dienen. En zoo laat het zich begrijpen hoe hoornen in oen meer noordelijk

klimaat een geringere som van temperatuurgraden behoeven dan die welke in

hot zuiden gegroeid zijn en een korteron en minder koudon winter hebben

doorstaan. (Comptes rendus, LXXX. p. 1309). hg.

Vleeschetende planten. — In het Septemher-nommer van het Journal of

Botany deelt j. w. CLAiuc eene reeks van proeven mode ter bevestiging van

de zienswijze, dat organische stoffen verteerd en geassimileerd worden door

de bladen van sommige planten. Hij verkreeg groote hoeveelheden planten van

Drosera rotundifolia on intermedia, en eene kleinere hoeveelheid van Pin-

guicula lusitanica en voedde de bladen met versch godoode vliegen, bedeeld

met citroenzuur lithium, waarbij gezorgd word dat de oplossing van dit laatste

geen andere doelen der plant kon aanraken. Na 15 a 50 uren werden ge-

deelten van deze planten verbrand en de asch spectroskopisch onderzocht. De

uitkomst toonde aan, dat het lithium uit de bladen tot in de bladsteelen en

verdere deelcn der plant was doorgedrongen. D. l.
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DIERKUNDE.

Borende vlinders.
— Men weet dat de vlinders een zoogcnaamden roltong

hebben, gevormd door de onderlinge vergroeiing der beide onderkaken tot

een buigzame, holle zuigbuis. In de zitting van 30 Augustus j.1. deelde de

heer künckel aan de Fransohe Akademie mede, dat bij de vlinders van het

Australische geslacht Ophideres doissd. de roltong veranderd is in een stijf

boorwerktuig, waarmede zij gaten boren in vruchten. Een der soorten, Ophi-

deres fullonica richt verwoestingen aan in do plantaadjes van oranjeboomen,

welker vruchten door dezen vlinder met talrijke gaatjes worden doorboord,

waardoor deze vruchten afsterven en afvallen. Dit boorwerktuig bestaat ook

uit de beide vergroeide onderkaken, die eindigen in een scherpe, driehoekige

spits, welke voorzien is van weerhaken; iets verder op zwellen zij aan en

vertoonen van onderen drie gedeelten van een schroefdraad en ter weêrszijde

en van boven korte doorntjes, die in eene ondiepe groeve zijn geplaatst. Deze

doorntjes doen don dienst van een rasp. Bovendien is de ruimte daartusschen

nog ingenomen door fijne en dichte, schroefsgewijs geplaatste streepjes, die

als een vijl werken. De opening van het kanaal, waarlangs het sap opstijgt,

bevindt zich aan de ondervlakte onder den eersten schroefdraad. {Compt. rendus

1875, p. 397). hg.

Rol van de kam in het vogeloog. — In de geneeskundige sectie van de

'Association franqaise pour Vavancement des Sciences, onlangs gehouden te

Nantcs, deelde do heer fienzal waarnemingen mede, die hij ,
door middelvan

het ophthalmoskoop, op de oogen van vogels had gedaan. Daarbij nam hij twee

bewegingen waar, die gowoonlijk gelijktijdig plaats grijpen, ceno uitwendige

en eèno inwendige. De eerste bestaat in do beweging van de membrana me-

titans, die als een gordijn over het hoornvlies wordt geschoven, om hij ster-

keren lichtinval de doorschijnendheid van dit laatste te verminderen. Tegelijker-

tijd ondergaat de kam, binnen in het oog, eene verandering. Deze zet zich

uit) verkrijgt franje-achtige uitbreidingen en beschut daardoor de daarachter

gelegen deelen van het netvlies. F. beschouwt de kam als een erectiel orgaan

en hare uitzetting als een gevolg van de indrijving van bloed in het vaat-

stelsel. (-Revue scientif. 25 Aout 1875, p. 214). ug.

Eene eigene inrichting der zwemblaas bij Caranx trachurus. — a.

nam waar, dat, toon hij dezen visch in een bak met water onder de lucht-
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pomp had geplaatst, zich bij verdunning der lucht uit de rechter kieuwspleet

luchthelletjes ontlastten. Bij onderzoek bleek dat deze lucht niet uit een

zich, gelijk hij vele andere visschen, in den slokdarm openend kanaal (ductus

pneumaticus) voortkwam, maar uit een dunne tuis, die aan de rugzijde in

den wand der zwemblaas is gelegen, met eene halvemaan vormige opening uit

de blaas op de hoogte der zevende rib ontspringt en zich boven in do kieuw-

holte, iets aan de rechter zijde, opent.

Dc beteekenis van dit kanaal is uit een physiologisch standpunt derhalve

dezelfde als die van den ductus pneumaticus
,

maar door zijne ligging en de

plaats zijner beide openingen verschilt dit luchtkanaal daarvan uit een mor-

phologisch oogpunt geheel en al. ( Com.pt.

rendus 1875, T. LXXX. p. 1247).

HG.

Dimorphisme van Insekten afhankelijk van jaargetijden. — Dr. weiss-

mann heeft te dezen aanzien proeven ingesteld met Vanessa levana en V. prorsa

en andere dimorphische vlinders. Hij heeft de eieren van den voorjaars-vorm,

V. levana, langen tijd in hunne ontwikkeling belemmerd door eene zeer lage

temperatuur, en heeft bevonden dat de jongen op V. levana geleken, en

niet op V. prorsa, zooals gebeurd zou zijn indien bij de zaken haren natuur-

lijken loop had gelaten. Het omgekeerde was het geval, ofschoon in mindere

mate, met poppen van F. prorsa aan cene hoogere temperatuur onderworpen.

Hij leidt daaruit af, dat de koud-weder- Vanessa levana de oorspronkelijke

type van het insekt vertegenwoordigt, zooals dit in de ijsperiode bestond, en

dat het zomerbroedsel trapsgewijs veranderde, naarmate het klimaat warmer

werd, terwijl het winter-broedsel zijne oorspronkelijke kenmerken behield. {The

Academy
,

Oct. 30, 1875, pag. 459).

D. L.

Reusachtige Cephalopoden. —
Dat inktvisschen van reusachtige afmetingen

niet alleen in de hersenen van victor iiugo
,

maar werkelijk bestaan, is

sedert lang buiten twijfel gesteld. Bewijzen daarvoor kan men o. a. vinden

in HARTINGS Bescription de quelques fragments de Céphalopodes gigantesques

(1800), waarin een aantal voorbeelden worden aangevoerd. Kortelings werd

er een op de lerscbe kust gevangen, wiens vangarmen 10 en wiens grijparmen

30 Eng. voeten lang waren, en die door a. g. more, op grond van door

hem onderzochte fragmenten, tot Architeuthis dux gebracht werd. In Amerika

heeft
a. e. verhiel berichten medegedeeld over 13 voorwerpen, in de laatste

jaren aan de Westkust van Noord-Amerika waargenomen. Hij herkende daarin



16 wetenschappelijk bijblad.

twee soorten: Architeuthis monachus Steenstr. en A. princeps Verrill. Van

een dier, behoorcnde tot de eerste soort, in November 1873 bij Newfound-

land gevangen, was het lichaam omstreeks 7 voet lang, en de grijparmen 24

voeten, terwijl bij andere nog grootere exemplaren de laatste van 30 tot 40

voeten lang waren. Van A. princeps zijn slechts drie exemplaren hekend.

Twee daarvan waren van de banken van Newfoundland; hunne lichamen waren

ongeveer 15, hunne grijparmen 2C voet lang, terwijl de kaken van het derde

individu, gevonden in de maag van een Cachelot, aantoonden dat haarbezitter

eene lichaamslengte van niet minder dan 19 voet moet hebben gehad. {The

Academy ,
Oct. 30, 1875, pag. 459). D. L.

MENSCHKUNDE.

Ethnlsche perioden. — Onder dezen naam gaf t. h. Morgan in de laatste

vergadering van de American Association een overzicht van de verschillende

trappen tusschen volstrekte wildheid en beschaving. Hij nam er vijf aan: 1° de

periode van wildheid, door de uitvinding van aardewerk overgaande tot 2U de

periode van lagere harbaarschheid, die op hare beurt, door de domesticatie

van dieren in het oostelijk halfrond, alsmede door de cultuur van maïs en het

gebruik van ongebrande steonen en van natuurlijken steen, in het westelijke

ovorgaat in 3’ de periode dor middcn-barbaarschheid. De uitvinding van de

kunst om ijzer te winnen brengt den mensch tot 4" de periode van hoogcr

staande harbaarschheid, terwijl eindelijk de uitvinding van een phonetisch

alphabet en van de schrijfkunst den overgang tot 5' 1 den beschaafden toestand

kenmerkt. In het lu tijdperk verkeeron de Australiërs (natuurlijk voor zoover

zij nog niet van de Europeërs geleerd hebben), in het 2“ de oorspronkelijke

stammen ten oosten van den Missouri
,

in hot 3= de dorpenbewonende Indianen

van Mexico, Centraal-Araerika en Peru, in het 4“ eindelijk bevonden zich de

Grieken van den Homerischen tijd en de Germanen ten tijde van ca es ah.

Vani deze perioden was die van wildheid, volgens Morgan, noodzakclijk de

langdurigste. ( 'The Academy, Oct. 23, 1875, pag. 434). n. l.
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NATUURKUNDE.

Respirator van Tyndall. — De volgende inrichting is door tyndai.l uit-

gedacht om te ademen te midden van rook. Zij bestaat uit twee deelcn:

4°. een soort van muts die als een masker liet gelaat bedekt en de neus-

gaten afsluit;

2 '. een op de hoogte van den mond aan hot masker aangesohroefde huis.

voorafgegaan door eene kamer met kloppen en aan de binnenzijde zich openende

in een mondstuk dat men tusschen de lippen klemt. De buis wordt gevuld met

achtereenvolgende laagjes van: drooge boomwol 1 cm., boomwol gedrenkt met

glycerine 2 cm., eeü»dun laagje drooge boomwol, stukjes hout i cm., drooge

boomwol 1
cm., stukjes kalk 1

cm. en drooge boomwol 2 cm. (/’ Institut

1875, p. 175). „o.

Het spectroskoop als regenvonrspeller. — Piazzi smyth meent bevonden

te hebben, dat, wanneer, bij een beogen barometerstand on heldere lucht,

regen dreigt, door oen naar de lacht gekeerd spectroskoop een donkere band

vlak naast de minst breekbare zijde van do lijn I) gezien wordt. Paar echter

zijn besluit zich nog slechts grondt op twee waarnemingen, oens te Londen

en cens te Edinburg ,
zoo zal men wol doen nog meerdere af te wachten,

alvorens in het spectroskoop een betrouwbaar weervoorspoller te erkennen.

(Nature, 22 Juli 1875, p. 232 en 29 Juli p. 252). no. ■

Industrieele toepassing van de zonnewarmte. — A. mouciiot te Tours

hoeft een toestel uitgedacht, in do hoofdzaak bestaande uit een hollen metalen

spiegel, die de gedaante bezit van een afgeknotten kogel met evenwijdige
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grondvlakken, en een zwart gomaakton koperen waterketel; de opening wordt

naar Je zon gekeerd en blijft haar loop volgen door middel van een daar-

voor bestemden bowcgingstocstcl, on de ketel ontvangt de geconcentreerde

zonnestralen. De spiegel heeft cone opening van 2,GO M. diameter; de bodem

heeft een diameter van 1 M.; de ketel kan 20 kan water bevatten. Met

dezen toestel heeft MOur.uoT kleine stoommachines in beweging gebracht, en

heeft hij in een kwartier uurs 5 liters . wijn gedistilleerd. Deze uitvinding

kan wellicht nuttige toepassing vinden in streken, waar de hemel langen tijd

onbewolkt blijft. Hij deze gelegenheid merkt kd. iïuciiwai.uen aan, dat vol-

gens plutauciius in hot leven van numa pojipilius een dcrgclijkc koperen

kegelvormige spiegel gebruikt werd om, wanneer het heilige vuur in den

tempel van Vesta was uitgegaau, nieuw vuur te ontsteken. Dezelfde merkt

aan, dat die toestel ook zou kunnen dienen om ijs te maken door in de

as der kegels een toestel te plaatsen, overeenkomende met dien van garuf.

(Compt. rend. Tom. LXXXI, pag. 517, 027, 743.) d. l.

Galvanische ontladingen in Geislerbuizen. —
De ontlading van 3240

chloorzilvcrelcmcnten, zoo als wij dio in een der vorige jaargangen van dit

bijblad hebben beschreven, achter elkaar verbonden, hebben warren de la

rue en ii. v. mülleb door Geislerbuizen geleid, waarbij zij de elektroden,

in buizen van ruim 25 mM. wijd, tot op een afstand van 81 cM. konden

brengen (/.es mondes XXXVIII /). 487). Het opmerkelijkste resultaat, dat

zij hierdoor hchbcn verkregen, was dit, dat zij, doch slechts na liet voegen

van een zeer aanmerkelijken weerstand in de stroombaan, zeer scherpe stra-

tification van liet licht in de buis waarnamen, die nu zoo standvastig en

onveranderlijk waren dat ze die, somwijlen door eeno expositie van 4 minuten,

volkomen duidelijk konden photographeren.

Zij zullen hunne batterij tot op 5400 elementen vermeerderen, daarmede

deze en andere proefnemingen herhalen en daarbij wederstanden en stroom-

iterkten meten. ln.

üichtheidsmaximum van het water. — Poseur heeft aan de K. Akademie

der Wissenschaften to Wcenen, in hare zitting van 15 Juli 11., medege-

deeld dat naar zijne proefnemingen eene drukking van 87 dampkringen do

temperatuur, waarbij dit maximum plaats grijpt, om 1“ C. verlaagt. Het

vriespunt wordt door dezelfde drukking slechts mot 0,G6°C. verlaagd. Beide

punten naderen elkander dus, mot toenemende drukking, al meer en meer.

LN.
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GEOLOGIE.

Invloed der maan op de aardbevingen. Eeeds meer dan eens heeft de

heer ai., pebrey uit eene vergelijking van de dagen , waarop aardbevingen

hebben plaats gehad, trachten te bewijzen dat de meerdere of mindere menig-

vuldigheid van dat verschijnsel in verband staat met den ouderdom der

maan. Thans heeft hij aan de Akademic van wetenschappen te Parijs daar-

over nieuwe mededeelingen gedaan die vollediger zijn dan zijne vroegere. Wij

ontleenen daaraan de volgende cijfers, met weglating der breukdeelen.

Getal der dagen waarop aardbevingen plaats hadden.

Voor den invloed van het perigaeum en het apogaemn vond hij voor de

periode 1843—1872:

Getal der dagen tijdens hot perigaeum 3290

„ „ „ „ „ apogaeum 3015

Verschil ten gunste van het perigaeum 275

(Cornpt. rendus 4875 T. LXXXI p. 090). hg.

SCHEIKUNDE.

Of katoen door meekrap of door kunstmatige alizarine rood geverwd is

kan , naar eeno mcdedeeling in de Revue de chemie, en in les Mondes xxxviii

p. 529, worden uitgemaakt door het weefsel eerst in ecne oplossing van

ovcnnangaanzure potasch (een gram van het zout in 200 gram water) en

dan in een verdund zuur te dompelen (zoutzuur op 3' llaumé). Het meekrap-

rood wordt daardoor geelachtig en dat van de alizarine licht rooskleurig. Nog

duidelijker blijkt dit onderscheid door ecne behandeling, eerst met eene op-

lossing van dubbelohroomzure kali (1 gram van liet zout op 200 gr. water)

en daarna met salpeterzuur (op 50' Baumé). Het mcokraprood wordt daar-

door bijna geheel ontkleurd, dat van de alizarine behoudt daarbij nog eene

eigenaardige rooskleurige tint. t.n.

Oplossing van platina in zwavelzuur. De afslijting van het platina der

ketels in de zwavelzuurfabrieken is, naar eene mededeeling van kriebel

Geheel. Sisygicu Quadrature» Verschil ten gunste
der Sisygie»,

Van •1751 tot 1800 3058 1904 1754 150

ï»
1801 1845 3041 1605 1436 169

?>
1843

JÏ
1872 17249 8838 8410 427
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en guerin aan de Académie des Sciences
, zitting van '15 Nov. 11., niet

enkel van mechanischen aard. 1000 kilogrammen van dit zuur, geheel vrij

van stikstofverbindingen, tot 0,94 geconcentreerd, lossen 1 gram platina op,

welke hoeveelheid tot 6 of 7 grammen stijgt als de concentratiegraad 0,96,

en tot 9 grammen als die tot 0,995 stijgt. ln.

PLANTKUNDE.

Aanwezigheid van alkohol in vrachten. — Gutzeit heeft bij de gefrac-

tioneerde distillatie van de vruchten van Heracleum giganteum en van Pas-

tinaca sativa met water, bevonden dat in beiden cene zekere hoeveelheid

methylalkohol en aethylalkobol voorhanden is. In de onrijpe vruchten is do

hoeveelheid daarvan merkelijk grooter dan in de geheel rijpe. Bij jonge vruch-

ten bedroeg zij niet minder dan 0,33 pet. van hun gewicht. Ook aethylver-

bindingen of acthers komen daarin voor. Deze zijn ook door hem aangetrof-

fen in de vruchten eener doode Umbellifera namelijk Anthriscus cerefolium.

(LiEniG’s Annalen
,

Bd. 177, p. 344). hg.

Voedingswaarde der kalkzouten voor de planten. — Hierover zijn door

Prof. joseph koeken te Weenen eenige onderzoekingen met boonen van

Phaseolus multiflorus in het werk gesteld. Wij vermelden hier alleen eenige

der hoofdresultaten.

1. De in gedistilleerd water ontkiemde planten sterven iets vroeger of iets

later; altijd nog voor dat de organische voedingstof geheel verbruikt is.

2. Dit afsterven wordt verhinderd door toevoeging van verschillende kalk-

zouten (echter niet door chloorcalciurn).

ü. De kalk kan door geeno andere basis vervangen
worden ; koolzure mag-

nesia werkt bepaald schadelijk.

4. De kalk spoelt tot opbouwing van het plantenlichaam een even gewich-

tige nil als hij den overgang van kraakbeen in been.

5. Voor de vorming van amylum is de tegenwoordigheid van kalk onnoo-

dig. {Sitzungsber. derKon. Akademie 1ste Abtb., 1875. Bd. LXXI p. 287.)

I1G.

Ongeregelde veranderlijkheid der hybride planten. —
Cu. nandin koiqt

terug op de meermalen door hem aangetoonde veranderlijkheid der hybride

planten van de tweede generatie af, wanneer die planten bevrucht worden

door hun eigen pollen. Nieuwere waarnemingen hebben die geconstateerd als
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een, zoo niet constant, clan toch zeer algemeen feit, daar men tot dusver

slechts ééne uitzondering kent, die van Aegilops speltaeformis
,

een bast-

aard van Triticum vulgare en Aegilops ovata, die na twintig generation

dezelfde gebleven is. nandin geeft thans weder een voorbeeld van zulk eene

«ongeregelde veranderlijkheid” (ivariahilité désordonnee) bij een bastaard van

Lactuca sativa en L. virosa. Deze was zeer vruchtbaar; de uit do zaden

er van verkregene planten vertoonden de meest mogelijke verschillen. Som-

mige waren ter nauwernood van L. sativa, andere van L. virosa te onder-

scheiden ; tusschen deze in waren er geen twee die geheel op elkander gele-

ken
, en, ’t geen opmerkelijk is, hier, evenmin als in andere dergelijke ge-

vallen , vertoonde zich iets dat nieuw was, iets dat op een nieuwen vorm

geleek. Integendeel, de standvastigheid der soortgelijke vormen is hij de

planton zoo groot, dat elke hybride slechts eene verbinding is van deelen,

ontleend aan de beide soorten, van welke zij afstammen. ( Compt. rend. Tom

LXXXI pag. 520). d. l.

MENSCHKUNDE.

Luchtzakken aan het strottenhoofd van een mensch. —
Tot de lichame-

lijke verschillen tusschen den mensch en de anthropomorphe apen rekende men

tot dusverre dat do laatsten, alsmede nog cenige andere op lagcren trap staande

apen, in het bezit ijsijn van een of twee vliezige zakken, uitwendig aan het

strottenhoofd geplaatst en van daar uit met lucht kunnende gevuld worden,

terwijl bij den mensch dergelijke zakken nog nooit waren aangetroffen.'Zeer

opmerkelijk is daarom de ontdekking door Prof. goubur te Petersburg ge-

daan, van twee geheel dergclijke luchtzakken aan het strottenhoofd aan het

lijk van een man. Reeds uitwendig waren de met lucht gevulde holten ter

weerszijde van den hals voelbaar. De nauwkeurige anatomie leerde dat zij in

aard en plaats met die van een jongen Gorilla of Oerang-oetan overeenstem-

den. De uitvoerige beschrijving vindt men in Arc/iiv. ƒ. Anat. u. Phys.

-1874 p. 006. 11 g.

DIERKUNDE.

Verrichtingen van den dikken darm. — Door proeven op een man, wiens

blinde darm in gemeenschap stond met de oppervlakte des lichaaras door

eene opening, groot genoeg ora de valvula ileo-coecalis en den mond van

den procesus vermiformis te kunnen waarnemen, en die overigens, ook
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wat betreft do spijsvertering, eene goede gezondheid genoot, is makckwald

(VIRCHOW’S Archiv. 14 Sept. 1875) tot de uitkomst geraakt dat lo. het

colon geen vocht afscheidt dat in staat is om zetmeel in suiker te verande-

ren ; 2o. dat in het colon geen eiwitstoffen verteerd worden, ofschoon daarin

peptonen enz. ontstaan tengevolge van de rotting van ingébrachte eiwitstof-

fen ; 3U . dat het absorbeerend vermogen van het slijmvlies des dikken darms

gering is; minstens twaalf uren worden gevorderd om 240 grammen water

te absorbeeren. d. l.

Copulatie der Vorticelliden. —
Bauuani is opgekomen tegen de beschou-

wingswijze daaromtrent van stein. Het is bekend dat de waarnemingen ge-

leerd hebben, dat bij eene kolonie van Carchesium polypinum eenige indi-

viduen zich door snelle achtereen volgende verdeeling oplossen in kleinere

individus (microgonidien volgens stein) ,
die vrij worden en van welke kort

daarna iedere zich met zijn achtereinde aan een der onverdeelde individuen

vasthecht. De nucleus van elk der zoo aaneengehechtc individuen verdeelt

zich nu in kleine fragmenten, die zich door het parenchym verspreiden. Spoe

dig daarna worden eerst de inhoud van het microgonidium, daarna ook zijn

omhulsel binnen het grootere individu geheel opgenomen. Volgens stein ver-

eenigen zich nu do fragmenten der heide nuclei tot ééne massa, eene zoo-

genaamde placenta ; in deze ontstaan “kiernholletjeswaarin zich de van

trilharen voorziene kiemen of larven ontwikkelen, die nu door een eigen

kanaal uit het moederdicr ontsnappen, terwijl het overige van de placenta

een nieuwen nucleus vormt. Balutani handhaaft het bestaan van een nucleo-

lus bij Carchesium
,

dat door stein ontkend wordt, en verklaart daaren-

tegen nimmer de placenta van sti.in te hebben kunnen waarnemen. Volgens

hem verdeelt zich de nucleolus van hot microgonidium, op het oogenblik

van de verdeeling der beide nuclei, in twee gedeelten, waarvan het eene

een eivormigo, met dunne, parallel nevens elkander liggende draadjes gevulde

kapsel (eapsula seminalis) wordt. Na de opneming van liet microgonidium

in het grootere individu zag hij steeds “eieren” ontstaan uit vijf tot zeven

fragmenten van de nuclei, terwijl de overige tot elkander naderen en een

nieuwen nucleus vormen. De nucleolus van het grootere individu ondergaat

geen verandering. BaUüani blijft daarom vasthouden aan zijne mcening dat

bij de Vorticclliden de nucleolus de rol van mannelijk, de nucleus van vrou wc-

lijk orgaan speelt. ( Compt. rend. Tom. LXXXI, pag. 070.) d. l.

Hemisepius Typicus. —
Eene Cephalopode, geviseht in do Tafelbaai
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(Kaap do Goede Hoop), heeft aan steenstrup aanleiding gegeven tot het

aannemen van een nieuw geslacht van oeno familie der Sepidae, hetwelk hij

Hemisepius noemt. Do kenmerken zijn: diepe poren op de huikvlakte des

mantels, gelogen in kleine tepeltjes, hij H. Typicus gerangschikt in twee

rijen van twaalf porcn elk; oen rugplaat mot oen zeer dunnen hoornplaat,

slechts aan de achterhelft voorzien van kalkvakjes, wier voorrand niet even-

wijdig is aan don voorrand der hoornplaat; twee rijen zeer platte zuignapjes

op do acht vangarmen. Hot individu, waarop steenstrup dit geslacht ge-

vestigd heeft, was, ofschoon grooter kunnende worden, tot voortplanting ge-

schikt, en moot dus als een volkomen ontwikkeld dier worden beschouwd.

(Compt. rend. Tom LXXXI pag. 5G7). u. l.

Zenuwstelsel van Comatula. —
In de zoölogische sectie van de British

Association, onlangs vergaderd te Bristol, deed caupenter merkwaardige

mededeelingen .over het tot dusver onbekende zenuwstelsel van Comatula.

Volgens hem is de in de as van het skelet gelegen streng, die jou. müllcr

voor een vat hield, een zenuwstreng. Daarmede in verband staat een vijf-

hoekig orgaan, gelegen in de kolk, onder de periviscorale holte, en uit dit

vijfhoekig orgaan ontspringt een zenuwtak voor eiken arm, die vervolgens

zenuwen naar de armspieren zendt. Dit vijfhoekig orgaan is derhalve hot

centraaldcel. Dat dit zoo is, bewees c. op de volgende wijze. Bij eenc le-

vende Comatula verwijderde hij de gchcele ingewanden-massa. Zoodra nu een

naald in het veronderstelde centraaldeel gestoken werd, rolden de armen

zich dadelijk geheel op, om zich vervolgens langzaam weder te ontruojp).

Deze proef werd meermalen herhaald.

Nog vond carpenter een ander met de generatie-organon in verband

staand deel, dat hij do generatie-as noemt. Hot is een streng, gaande door

hot midden van het zoo even genoemde centraal zenuw-orgaan, en vervolgens

door de ingewanden-massa naar den mond, waar het een plexus rondom

dozen vormt. Daaruit gaan takken naar de armen en pinnulae, en rondom

de takjes in deze laatsten zijn do ovariiin en testes geplaatst.

Bevestigen zich deze waarnemingen, dan kunnen de Comatuliden en ge-

volglijk ook do gebeele orde der Crinoïden bezwaarlijk met de Eehinodemen

vereenigd blijven. (Nature 16 Sept. 1875). hg.

Ademhaling der insekten. — Bütschli heeft op eene dergolijke wijze als

vroeger voit en pagenstecher bij monschen en honden, bij insekten de

door de ademhaling voortgebrachte stofwisseling nagegaan, met name de
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hoeveelheid uitgeademd koolzuur en ingeademde zuurstof bepaald. De aan de

proef onderworpen insekten waren Blatta orientalis. Hij bevond dat in tegen-

stelling met de warmbloedige dieren, de stofwisseling afhangt van de tem-

peratuur. Bij de temperatuur van 32 ' bv. was de hoeveelheid van het uit-

geademd koolzuur 17 maal grootcr dan bij 3". Overigens kan de hoeveelheid

uitgeademd koolzuur onder gunstige omstandigheden zelfs grootcr zijn dan

bij zoogdieren. Terwijl voit en I’agensteciiek uit hunne proeven berekenden

dat 1000 grammen van een hond in 1 uur 0,5 en 1000 grammen van een

mensch in denzelfden tijd 0,42 koolzuur geven (beiden in nuchteren toestand),

bevond bütsciili dat de hoeveelheid uitgeademd koolzuur voor 1000 gram-

men bij Blatta orientalis,
mede in 1 uur , tot 0,583 stijgen kan. Eindelijk vond

hij nog dat bij lage temperaturen een groot gedeelte van de ingeademde zuur-

stof tijdelijk in hot lichaam wordt vastgelegd (even als bij winterslapers),

terwijl bij hoogere temperaturen al de ingeademde zuurstof dadelijk voor de

verbranding dient (Archiv. f. Anat. u. Phys. 1874 p. 348):

HG.

VERSCHEIDENHEID.

De noordoostelijke doorvaart volbracht. —
De Goteborgs Handels Tid-

ning van 14 Oct. bevat een brief van professor nordenskjold aan den

beer oscar dickson, gedagteekend 16 August. 1875, aan boord van de

Prövcr, ten anker aan den mond van de Jonisc'i.

liet is aan do Zweedsche expeditie, die den 8 Juni van ïromsö uitzeilde,

gelukt, bezuiden Novaya Zemlya doorzeilende, do Ivarazoo en vervolgens de

Noordkust van Siberie te bereiken. Ecnigc leden dor expeditie, waaronder

nquDENSKJÖI.D zelf, zullen nu door Siberie naar Zweden torugkoeron, ter-

wijl do Proven op haar terugreis beproeven zal benoorden Novaya Zemlya

om te zeilen.

Met den brief van nordenskjöld, die vertaald in Nature 28 Oct. 1875

in zijn geheel gevonden wordt, blijkt tevens dat op dien tocht vele belang-

rijke waarnemingen zijn gedaan, omtrent de temperatuur, het zoutgehalte en

de stroomen der noordelijke ijszee, alsmede omtrent de daarin lovende dieren.

HG.
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NATUURKUNDE.

Mengsels, die door temperatuursverandering gescheiden worden. — Naar

cene mededeeling van duclaux aan do Académie des Sciences
,

in hare zit-

ting van 8 November 11., bestaan er een aantal mengsels van drie verschil-

lende vloeistoffen, dio op eene bepaalde temperatuur helder doorschijnend zijn

cn, sommige door verhooging, andere door verlaging dier temperatuur, troebel

worden en zich spoedig in twee scherp van elkaar onderscheiden lagen ver-

doelen.

Neemt men b. v. een , mengsel van 15 ruimdeelen amylalkohol en 20 dier

deelen gewone alkofiol, verhit dit tot op 20o C. en giet er langzaam water

bij, totdat de vloeistof een begin van troebeling vertoont, die bij de geringste

verwarming weder verdwijnt, dan zal dit mengsel, in een gesloten buisje be-

waard, bij elke temperatuur boven 20o helder blijven, maar troebel worden,

en zich in twee lagen verdeden, zoodra het tot beneden dien graad verkoeld

wordt. Eene verwarming na dio scheiding brengt, doch alleen wanneer zij door

sterk schudden ondersteund wordt, weder vermenging te weeg. Een weinig roode

inkt of ammoniakale karmijnoplossing, in het mengsel gebracht, maakt het

verschijnsel veel zichtbaarder, omdat die kleurstof zich na de scheiding ge-

heel in de onderste laag plaatst, en de bovenste bijna volkomen ongekleurd

laat. Door de hoeveelheid water grooter of kleiner te nemen kan men meng-

sels verkrijgen, die hetzelfde verschijnsel bij andere temperaturen vertoonen.

Voor 20o zijn bij de bovengenoemde hoeveelheden der beide alkoholen om-

streeks 33 ruimdeelen water noodig.

4
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Een mengsel van omstreeks 10 deelen zwavelaether, 6 deelen methylal-

kohol en door beproeving voor eene bepaalde temperatuur geschikt bevonden

hoeveelheid water zal, omgekeerd, boven die temperatuur troebel worden en

zich scheiden, terwijl het daar beneden steeds helder blijft. Hier is eene kleu-

ring door blauwen inkt aanbevelenswaard.

Duclaux stelt voor dezo vloeistoffen bij do vervaardiging van een nieuw

soort maximum- en minimum-thermoraeters toe te passen. ln.

Dubbele breking door elektrostatische inductie. —
Du. j. kerr heeft op

nieuw (Philosophical magazine , L, p. 446) cenige verdere uitkomsten van

zijne proefnemingen aangaande dit onderwerp medegedeeld. Op dezelfde wijze

als voor vaste lichamen (zie hiervoor hl. 10), onderwierp hij nu ook slecht

geleidende vloeistoffen, als zwavelkoolstof, benzol, paraffine- en keroseneolie,

therebentijn, olijf- en castorolie aan de elektrische werking, en verkreeg van

allen, hoewel niet in dezelfde mate, eene duidelijke werking op het gepolari-

seerde licht. De moleculaire verandering, waarvan deze werking een gevolg

is, ontstaat in vloeistoffen sneller dan in vaste lichamen. ln.

SCHEIKUNDE.

Philosophische chemie. Onder den titel: the first principles of chemistry

heeft Dr. j. mills, professor der technische chemie te Glasgow, in het dezer

dagen verschenen eerste nommer voor 1870 van het Philosophical magazine,

een opstel in het licht gezonden, waarin hij tracht aan te toonen dat de

algemeen gangbare begrippen en voorstellingswijzen aangaande chemische ver-

schijnselen dringend hervorming, eischcn. Er is daarin veel, waarbij een

chemicus of physicus geneigd zou zijn voor het minst een groot vraagteeken

te plaatsen. Maar daarnevens bevat dit opstel toch ook een aantal opmer-

kingen en beweringen, wier belangrijkheid evenmin kan ontkend worden

als do onmogelijkheid om ze dadelijk op goede gronden te weerleggen. Wij

meenden er dus hier de aandacht op te moeten vestigen, daar het onmoge-

lijk is daaraan door een zelfs vrij uitvoerig uittreksel recht te doen weder-

varen. ln.

GEOLOGIE.

Nieuwe vindplaats van Barnsteen. — Het is bekend dat er hier en daar

iu ons vaderland barnsteen gevonden is. De voornaamste vindplaatsen zijn

in het oostelijk gedeelte der provincie Groningen, het Stecnwijksche diluvium,
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dat bij Westerhork in Drenthe, de kusten van Rottum, Ameland, ürk en

Schokland, over welk alles men hij venema in de Verhandelingen uitgegeven

door de Commissie voor de Geologische haart en beschrijving van Neder-

land kan nalezen. Een paar dagen geleden meldde mij mijn vriend Dr. l. ali

coiien te Groningen, dat omstreeks den 4en
van deze maand (Januari 1876) in

liet diluvium onder Niotap nabij de Leek (dus in Drenthe, op de grenzen

van Groningen) op 2,50 meters diepte barnsteen gevonden is, bij gelegenheid

dat men daar “klei groef” voor de pannenfabriek van den Heer bokk te

Groningen. Men heeft vrij wat stukjes barnsteen gevonden, en wellicht zullen

er ook nog wel grootere stukken worden aangetroffen. Mocht later nog iets der

mededeeling waard daaromtrent tot mijne kennis komen, dan hoop ik dat hier

te berichten. d. l.

MINERALOGIE.

Eene merkwaardige pseudomorphose. — Sandberger ontving van zijn

vroegeren leerling, den bergingenieur velten
,

uit Mexico eene merkwaardige

reeks van antimonium-kwikzilv.erertsen uit een mijn bij Huitzuco in de pro-

vincie Guerrero, die alle overgangen vertoonen van bladerigen of stangvor-

migen antimoniumglans tot cinnaber. Do antimoniumglans gaat eerst langs

de randen in harden, gelen stiblith over. Dit wordt vervolgens geheel of plaat-

selijk doortrokken met zwart amorph zwavclkwikzilver (metacinnabarit). Dit

laatste verandert vervolgens in den rood gekleurden cinnaber. Allengs zet zich

deze verandering dieper en dieper voort, totdat ten slotte al hot antimonium-

glans door cinnaber vervangen is, onder behoud van de bladerige structuur

der eerste, ofschoon liet mineraal daarbij zeer broos geworden is.

Eene verklaring dezer opmerkelijke pseudomorphose is moeielijk. Daar overal

waar zij heeft plaats gegrepen, ook gips in den omtrek voorhanden is, gist

sandberger dat deze oorspronkelijk zwavelcaloium is geweest, en dat in zwa-

velcalcium opgelost zwavelkwikzilver in het antimonium gedrongen is, en aan-

leiding tot de pseudomorphose heeft gegeven. (,Neues Jahrb. f. Mineralogie

etc. 1875, H. 8, p. 875). hg.

PLANTKUNDE.

Ademhaling van waterplanten. — Boeiim heeft een aantal proefnemingen

met Oedogonium
,

Chara
,

Fontinalis
, Potamogeton en Ranunculus aqua-
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tilis gedaan in glazen buizen, deels met water, deels met waterstof gevuld,

waaruit hij het volgende afleidt.

1 0 Do hoeveelheid van de bij de ademhaling door waterplanten verbruikte

zuurstof is cenc veel geringere, dan die der onder gelijke omstandigheden

gebrachte landplanten.

2° In eeno geheel zuurstofvrije maar overigens indifferente atmosfeer, wordt

bij waterplanten door inwendige ademing wel koolzuur gevormd, maar veel

minder dan onder gelijke omstandigheden bij landplanten.

ïen aanzien van de intensiteit der respiratie, verhouden zich dus de water-

planten tot de landplanten als de door kieuwen ademende dieren tot de warm-

bloedige door longen ademende dieren (, Sitzungsbes. d. Kais. Alcad. 1875,

Isto Abth. Bd. LXXI, p. 694). HG.

Eene met waterstofabsorptie verbonden gisting. — Bij gelegenheid der

hoven genoemde proeven, deed boehm de zonderlinge ontdekking, dat doode

waterplanten, bepaaldelijk verschillende soorten van Algen, waterstof in aan-

merkelijke hoeveelheid opslorpen. Een gram luchtdrooge Oedogonium-draden

slorpten, in koud water opgeweckt, meer dan iO kubieke centimeters water-

stof op. Hij meent dat hier een gistingsproces in het spel is {Ibid. p. 702).

HG.

Spijsverteringsorganen van insectivore planten ? — In do gewone maande-

lijksche bijeenkomst op don l cn December van do lloyal Microscopical

Society vestigde Prof. bennett de aandacht op zekere eigenaardigelichaampjes

bij Drosera, Pinguicula en andere insectivore planten. Zij liggen onder de

opperhuid en hebben een klierachtig aanzien. Zij vertoonen eene gekruiste

teekening, die hun eenigc oppervlakkige overeenkomst geeft met de uitwen-

dige klieren van Coleus
, maar zij zijn niet, even als deze, aanhangels der

epidermis overeenkomstig met klierharen. Zij hebben duidelijk eene andere

functie, evenals zij eene andere ligging hebben, en hennett deukt dat hot

mogelijk is dat zij spijsverteringsorganen zijn ( The Academy. Dec. 11, pag. 608).

\

DIEKKUNDE.

Mannelijke alen. — Voor eenigen tijd deelde svnsKi mede dat hij bij eenige

alen, kleiner dan de meesten en die zich door bijzonder groote oogen onderschei-

den , organen gevonden had die de plaats der ovariën innemen, maar er van
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in maaksel verschillen. Hij hield deze organen voor testes. Dareste heeft

onlangs deze waarneming bevestigd. Hij vond die organen echter alleen hij

cene variëteit
,

welke in Frankrijk onder den naam van anguille pimperneau

bekend is, en die zich altijd in do monden der rivieren, digt bij de zee op-

houdt, maar niet binnen’s lands voorkomt. Van diezelfde variëteit bestaan

echter ook wijfjes. Of de vermeende mannetjes werkelijk mannetjes zijn, zal

echter eerst als uitgemaakt kunnen beschouwd worden, wanneer in de voor

testes gehouden organen spermatozoïden zullen zijn aangewezen. Dit is tot

dusver noch aan syrski
,

noch aan dareste gelukt. Laatstgenoemde onder-

zocht trouwens alleen op spiritus bewaarde voorwerpen ( Compt. rendus,

1875, LXXXI, p. 159). hg.

Ovis Polii. —
Het groote schaap dat de 10.000 tot 12.000 voet hooge

plateaux (pamirs) van midden-Azië bewoont, on reeds in de veertiende eeuw

door den Venetiaanschen reiziger marco paölo werd waargenomen, die o. a.

verhaalt dat hier en daar verspreid liggende hoornen der doode dieren aan

de vossen tot holen dienen, is, gelijk men weet, voor eenige jaren, door

woon en DLYTii iets nader bekend geworden. He Russische reiziger n. sewerzow

had gedurende zijne reis in Balkasch-Ala-Kul in het Zevenstroomland, waar-

van de beschrijving onlangs uitgegeven is in peïermann’s Geogr. Mittheil.

1875, Ergdnzungsheft N u
. 43, gelegenheid er nader kennis mede te maken.

Daaruit blijkt dat dit schaap, in die streken Katshkar of Arkar genoemd,

eene inderdaad hoogst aanzienlijke grootte bereikt. Een mannelijke Katsohkar,

die, bij de jacht daarop, eerst voor den zesden kogel zwichtte, was, de

staart niet medegerekend, G'/
2

voet lang, terwijl de schouderhoogte 3 voet

en 10 duim bedroeg. Inzonderheid zijn het de hoornen die buitengewoon groot

en zwaar zijn. Ofschoon de spitsen van beide hoornen afgebroken waren, was

de eene 4 voet en 7 duim, de andere 4 voet en 9 duim lang. Het gewicht

van het dier bedroeg 18 pnd. (353 kilogr.). Zelfs toen het uitgeweid was,

kon de .sterkste van seweuzovv’s kameelen hot slechts met veel moeite voort-

slepen. De hoornen alleen wogen 2 '/
2

pnd. (41 kilogr.).

HG.

Glycogen en Glycocol in de sluitspier van een LamellibraucheSr. — De

sluitspier van de op de kust van Noord-Amerika in groote menigte levende

Pecten irradians
,

levert een voor velen aangenaam voedsel op. Zij heeft een

zoeten smaak. Bij onderzoek bleek het aan den lieer n. h. chiïtenden, dat
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daarin eene aanmerkelijke hoeveelheid (1,98 — 2,48 proc.) glycogen en eene

geringere hoeveelheid (0,46 — 0,71 proc.) glycocol is bevat (Liebig’s

Annal. 1875, p. 266). na.

Dimorphische ontwikkeling en teeltwisseling bjj de Cladocera. — Dr.

ü. o. saus ontdekte deze bij Leptodora hyalina. De uit de zomereieren ge-

komen jongen ondergaan geene metamorphosc. Daarentegen komen de jongen

uit de wintereieren ter wereld in eenen larvctoestand
,

die zeer verschilt van

dien van het volwassen dier, en evenzeer van dien der jongen van andere

Cladocera. Zij dan een eirond, niet gesegmenteerd lichaam, een en-

kelvoudig oog tusschen de bases der sprieten, goed ontwikkelde roeipooten,

terwijl daarentegen de zes overige pootenparen rudimentair zijn. Bovendien

bezitten zij vooraan twee lange met cilien beklcede aanhangsels, die blijk-

baar de homologa zijn van palpi mandibulares
,

die anders bij de Cladocera

ontbreken (Forhandl. Vidensh. Selsh. Christiania, 1873, p. 15).

HG.

Verrotting van eieren. — Dr. u. gayon heeft de onderzoekingen van

pasteur
,

donnÉ en anderen voortgezet ten einde den aard der verschijnselen

van het rotten der eieren te bepalen. Hij heeft de uitkomsten van zijn arbeid

medegedeeld in de Annales des Sciences naturelles
,

6 C série, vol. 1. —
DonnÉ

beweert dat eieren goed blijven zoo ze niet geschud worden, maar dat zij,

geschud zijnde, altijd binnen minder tijd dan eene maand bederven. Hij ver-

zekert ook in een bedorven ei nooit ecnig 't zij dierlijk, ’t zij plantaardig

organisme te hebben aangetroffen. Wat het laatste betreft, zoo verklaren ver-

scheiden onderzoekers het tegendeel, en gayon beeldt onderscheiden orga-

nismen af, door hom in rotte eieren gevonden; onder de meer algemeen be-

kende Bacterium termo, een Torula en een Aspergillum. Hoe komen deze

in het ei ? Velen denken door .de schaal heen; doch gayon gelooft dat de

kiemen er van reeds in liet ei bestaan, wanneer dit gelegd wordt. Hij vond

dezelfde organismen in de eileiders en kloaken van hennen, en ’t schijnt dat

zij ikenigvuldiger zijn in bevruchte dan in onvruchtbare eieren. Deze meening

wordt begunstigd door de door talrijke waarnemers geconstateerde feiten van

de aanwezigheid van verschillende vreemde lichamen in eieren, zooals gedeel-

ten van insekten, steentjes, zaden enz. Gayon vond kiemen van alkoholische

gist in het ei van eene hen, die met het afval van eene brouwerij gevoed

werd. Voorts bevestigt gayon de bewering, dat schimmels niet de oorzaak

zijn van het bederven der eieren. Het schudden heeft weinig of niets met
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het bederven te maken. Maar het is allerwaarschijnlijkst dat de meerdere of

mindere vatbaarheid der eieren voor bederf grootendeels afhangt van het

voedsel der hen (The Academy. Dec. 25, pag. 655). d. l.

Een reusachtige hydroide. —
In een brief van Prof. wvville Thomson

aan Dr. allman wordt medegedeeld dat door de expeditie van den Chal-

lenger in de noordelijke Stille Zee opgeliaald zijn drie of vier kolossale

hydroiden, beboerende tot de familie der Corynidae (Corymorphoideae) ,
en

beboerende tot het geslacht Monocaulus of eon daarmede verwant geslacht.

De diépte, waaruit zij werden opgehaald, was 1,875 vadems. Een ander

werd opgehaald uit cene diepte van 2,900 vadems. De lengte van den hy-

drocaulus was ongeveer vier Engelsche voeten ; bij één voorwerp 7 voet

en 4 duim, doch hier scheen do steel abnormaal uitgerekt te zijn. De niet

intrekbare voelers waren 9 duim lang. Ongelukkig waren de exemplaren allen

zeer beschadigd door het snelle optrekken uit zulk eene diepte. Dr. allman

merkt aan, dat de geslachtsdieren van dezen nieuwen vorm denkelijk een-

voudige zakjes met eieren of spermatozoïden zijn, en niet gelijken op de

medusoide geslachtsdieren dor aan de kusten levende hydroiden. Hij heeft

dit steeds zoo bevonden bij in diepe zee levende dieren van deze klasse, en

gelooft dat de medusoide vormen van geslachtsdieren niet bestand zijn tegen

de duisternis en de drukking op grpote diepten {The Academy. Dec. 25,

pag. 655). u. l.

VERSCHEIDENHEID.

Kunstkoude ter bewaring van organische zelfstandigheden. — Bij New-

York bestaat sedert eenigen tijd een groote en bloeijende inrichting tot dit

doel. Groote en kostbare visschen
,

zalmen b. v., die des zomers gevangen

zijn, worden daar eerst in oen mengsel van fijn gestoten ijs en keukenzout

tot bevriezing gebracht en daarna opgehangen in een der zes zalen, waaruit

de eerste verdieping van het gebouw bestaat. Deze hebben wanden van zink,

op genoegzamen afstand van den grond en de muren geplaatst, om tusschen

beide een aanmerkelijke hoeveelheid van hetzelfde bevriezend mengsel te kun-

nen brengen, dat van tijd tot tijd vernieuwd wordt, en waardoor de tempe-

ratuur dier ruimten op —12“ C. steeds wordt gehouden. De visschen blijven

daarin volkomen frisch, zoodat zij in den volgenden winter of ook zelfs na
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een jaar te zijn bewaard, slechts behoeven ontdooid te worden om als ver-

sche visch te kunnen worden gegeten {Les mondes XXXVIII, p. 457).

LN.

Een bekend maar altijd merkwaardig verschijnsel. — Op den 4en Januari

in den vroegen morgen werden de bewoners van bet oud burgergasthuis te

Nijmegen verschrikt door een knal als van een zwaar geladen geweer. Men

zocht naar de oorzaak en vond die op de binnenplaats. Er zijn daar na-

melijk twee pompon, die evenals de stadspompen door lange slingers worden

bewogen, aan welker einden zware ijzeren kogels zijn vastgesebroefd. Een

dezer kogels nu was in drie stukken gesprongen, on een der stukken was 5

meters ver van de pomp geslagen. De bol had een middellijn van 18 cen-

timeters ongeveer, en een wanddikte van 3 centimeters, zoodat de binnen-

ruimte 12 centim. middellijn mat, en dus nog niet ten volle een liter water

kon bevatten. Dit bedrag werd echter tot een vierde gebracht, dewijl

de bol nog ongeveer voor drie vierde met de vermaarde van den kern, bij

het gieten gebruikt, gevuld was. Werkelijk was cr dan ook 2*/
2

maatje of

deciliter water in den bol gcloopen on wel ten gevolge van het langs den

slinger afvloeiende regenwater, dat zich een wreg baande tusschen de stang

en de bovenopening van don daarop geschoven bol. Dit water eindelijk, was

bevroren en had bij zijn uitzetting het 3 centimct. dikke ijzer uit elkander

doen spatten. Wanneer men nu -weet, dat deze verbazende uitwerking is ver-

kregen door een uitzetting, die nog niet het driehonderdduizondsto gedeelte

van de gehcele watermassa bedraagt, dan waarlijk krijgt men ontzag voor

zulk een kracht. De natuur heeft voor baar sloopingswerk geen buskruit,

schietkatoen, dynamiet of lithofracteur noodig. Men heeft intusschen door dit

geval geleerd dat de bovengenoemde bollen aan de onderzijde behooren door-

boord te zijn. v. n. n.
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NATUURKUNDE.

Zonderlinge uitwerkselen van een bliksemslag. — Professor dewalque

deelde onlangs aan de Belgische Akademie een geval van een bliksemslag

mede, die den 18den Juni j. 1. 'een hotel te Luik trof. Na eene uitvoerige

beschrijving van dit geval te hebben gegeven, voegt hij er het volgende bij.

“Men verzekert dat aan eenige werklieden, die in een naburigen tuin arbeid-

den
, op het oogenblik van den bliksemslag de werktuigen uit de hand werden

gerukt, zonder dat deze iets anders dan een sterken schok gevoelden. Een

heer, die voor een venster van een naburig huis stond, met een metalen liniaal

in de hand, zag zich deze plotseling ontrukken, zonder dat men haar heeft

kunnen terugvinden. De heer penard
,

professor in de physica aan de uni-

versitoit te Luik, verhaalde mij, dat hij beitels en andere werktuigen van

steenhouwers, liggende op een steen in zijn tuin, zich in de lucht zag ver-

heffen, ter hoogte van 50—60 centimeters, alsof zij door een sterken magneet

werden aangetrokken, terwijl zij tevens lichtbundels uitstraalden, ('l’lnstitut ,

1875, p. 340). hg.

Spectra met behulp der Hydro-oxygeenvlam. — T. it. marvin te Brooklyn

vestigt ( Philosophical magazine
,

5 Series, I. p. 07) de aandacht op het

feit, dat men van kalklicht hot calcium-spectrum volkomen duidelijk kan

verkrijgen, zonder dat het door hot gewone onafgebroken spectrum te zeer

wordt verdekt, wanneer men, terwijl hydrogenium in overmaat toestroomt,

den spectroskoop richt op een punt van de kalk nevens of boven dat der
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sterkste gloeiing. Hij heeft op deze wijze ook spectra van andere stoffen

duidelijk kunnen zien, waarmede vooraf het gebruikte kalkstuk doortrokken

was, en die zelfs kunnen projicieeren. ln.

Verbetering van het zoogenaamd “Dinarao” magneto-electrisch werk-

tuig. — Daarover berichtte tisi.ey in de vergadering van 4 Juni 11. der

lloyal Society. Hot verslag daarvan is eerst dezer dagen gepubliceerd. In

plaats van, zooals wheatstone, den werkenden stroom van het werktuig te

verkrijgen door eene derivatie van den magnetiseerstroom, of, zooals t.Auu
,

twee inductoren te bezigen, waarvan de een den eersten leverde, terwijl de

andere den tweeden stroom gaf, gebruikt t. slechts één inductor met op

bijzondere wijze ingerichten commutator. Het zal genoeg zijn hier het begin-

sel aan te geven, waarop deze berust. De uiteinden van de omwinding des

inductors worden daardoor gedurende een bepaald deel van een geheele om-

wenteling met die van den elektromagneet, en gedurende het overige deel

daarvan met den uitwendigen stroomloop verbonden.

Bovendien heeft t. dien inductor en zijne spillen zoo ingericht, dat een

aanhoudende stroom van koud water door den hollen ijzerkern daarvan kan

worden gevoerd. Dit voorkomt het “heet loopen” gedurende de werking.

Het is bekend dat dit, zonder zulk een lastig bijvoegsel, kan voorkomen

worden door op de wijze der gewone magneto-elektrische werktuigen een aan-

tal inductoren rondom dezelfde spil te plaatsen met evenveel magneten of

elektromagneten.

ï. heeft van een klein model naar deze inrichting reeds zeer voldoende

werkingen verkregen. Terwijl hij hiervan het een on ander opgeeft, vermeldt

hij niet hoeveel arbeid aan het bewegen daarvan moest worden besteed.

Wanneer zullen toch eindelijk de uitvinders en vervaardigers van zulke

werktuigen leeren inzien, dat do waarde van hunne voortbrengselen alleen

bepaald wordt door do verhouding tusschen de geleverde stoomsterkte en

dien arbeid? ln.

'Omzetting van arbeidsvermogen. —
Chova beschrijft (Journal de physique

IV, p. 357) de volgende collegieproef, die wel niets nieuws leert, maar toch

door hare aanschouwelijkheid opmerking verdient. Een thormo-elcktrische bat-

terij van c lamon o
,

een klein elektro-magnetisch bowegingwerktuigje en een

platinadraadje in glazen klokje zijn tot een enkele stroombaan verbonden.

Zoodra de batterij in werking treedt, begint het werktuig te draaien e.i hot

draadje te gloeien. Doet men het eerste stilstaan, dan verhoogt zich zicht-
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baar de temperatuur van het tweede. Neemt men dit laatste uit de stroom-

baan , dan wordt de beweging van het eerste merkbaar versneld. En is dit

van eene inrichting voorzien, waardoor men het met de hand in snelle be-

weging kan brengen, dan ziet men, dit doende terwijl de stroombaan op

de eerst vermelde wijze gesloten is
,

dat als de medegedeelde beweging dezelfde

richting heeft als die door den stroom, en dus slechts dient om deze te ver-

snellen
,

de gloeiing van het draadje vermindert, ja allicht geheel ophoudt;

terwijl men bij eene in tegenovergestelde richting voelt dat men daartoe meer

arbeid moet besteden, maar dan ook het draadje sterker gloeien, ja allicht

smelten doet. ln.

Zwavelzuur en sneeuw als koudmakend mengsel. — Het is bekend, dat

terwijl geconcentreerd zwavelzuur met water, en ook met ijs of sneeuw,

warmte verwerkt, daarentegen verdund zwavelzuur met sneeuw koude voort-

brengt. Een nader, zoowel theoretisch als experimenteel, onderzoek hierover

is in het werk gesteld door den heer Leopold peaundler en door hem

medegedeeld in do Sitzungsber. d. Kais. Akad. 2 te Abth. 1875, Bd. LXXI,

p. 509. Wij ontkenen aan dat zeer uitvoerige , ook voor de algemeene warmte-

leer gewichtige opstel alleen het volgende.

Do voordeeligste concentratietoestand van het zwavelzuur om met sneeuw

koude voort te brengen, is die van SO, H
2

-f- 2,874 H. 2 O, d. i. een zuur

van 66,19°'
0

.

Vermengt men 1 gewiohtsdeel van dit zuur bij 0"C., niet 1,097 gewichts-

deelen sneeuw van 0 1 ,
dan daalt de temperatuur van het mengsel, totdat

alle sneeuw gesmolten is, tot
-— 37" C.

Door vooraf reeds sterk afgekoeld zwavelzuur en sneeuw op gepaste wijze

met elkander te vermengen, gelukte het pfaundler temperaturen van — 50'’ en

zelfs van — 60” te bereiken. na.

AARDRIJKS- EN VOLKENKUNDE.

De Baschkiren en het “land der vederen” bij Herodotns. —
Prof. f.

SCHIERN te Kopenhagen houdt het steenachtig en oneffen land, dat vol-

gens iiERODOTus (IV. 23) volgt op het vlakke land der Scythen, Sauromaten

enz., voor Obtschei Syrt, tusschen den üral en den Wolga. De Argippaeërs,

een volk met kale hoofden, platte neuzen en vooruitstekende kinnen, dat

men, na dat steenachtige land doorgetrokken te zijn, aan den voet van

hooge bergen vindt, en dat het zwarte sap van de steenvrucht des Pontischen
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booms, alleen of met molk vermengd , drinkt, wolk sap het
auyy ( aschu)

noemt, zijn volgons hem de Baschkiren, die nog heden het sap van Prunus

padus op volkomen dezelfde wijze gebruiken en dit atschui noemen. Naar

het zeggen dezer Argippaeërs woonden in de verderop gelegen bergen men-

schen met bokspooten; deze kunnen de Ostjaken zijn, die hunne boenen en

voeten met geitenvollen bekleeden. Daarop kwam men, altijd volgons de

Argippaeërs, in een land welks bewoners zes maanden van ’t jaar sliepen,

’t geen iieuodotus niet gelooven kon, maar hetgeen blijkbaar slechts eene

verkeerde duiding is van het feit, dat do zon daar zes maanden boven en

zes maanden beneden den horizon is. Het land, onbereisbaar van wego de

in de lucht zwevende vederen, waarvan HERODOTUS in Gap. 7 en 31 spreekt,

en dat hij zelf verklaart als een land waar het steeds sneeuwt, zou volgens

SCHIERN liet land der Tschuwaschen en ïcheremissen zijn, die nog thans

de gewoonte hebben om de vederen van tallooze geslachte vogels, vóór het

zaaien, in groote hoeveelheid over hunne akkers te strooien (petermann’s

Geogr. Mitth, 1870, I. S. 40). d. l.

Het Binnenland van Australië. — In peteumann’s Geographische Mitthei-

lungen, 1870, I. S. 33, worden de uitkomsten der laatste ontdekkingsreizen

in de binnenlanden van Australië (die van warrurton en giles, beiden in

1873 en 1874, en van a. forrest in 1874) geresumeerd. Wat men tot op

deze reizen niet had kunnen en willen gelooven, is sedert tot zekerheid ge-

worden
,

t. w. dat het binnenland van Australia
,

van de woeste, rivierlooze,

door eyre in 1840, en j. en a. forrest in 1870, bereisde zuidelijke kust

af, eene onmetelijke, onvruchtbare woestijn is, en dat de aan gras en dieren

rijke streken, die men hier en daar vond, niet, zooals men tot dusver

gaarne geloofde, het begin zijn van het “goede” binnenland, maar slechts

oasen in eene woestenij van zand en steenen, hier en daar begroeid met

dicht stekelig struikgewas (Sptnifex), hoogstens met cenige Eucalypti cn

Acacias, en tot woonplaats voor menschen en dieren geheel ongeschikt, De

oostelijke grenzen dezer woestijn zijn nog niet bekend, doch zeker behoort

daartoe het westelijkste gedeelte van Queensland en New-South-Wales. West-

waarts strekt zij zich tot veel nader aan de kust uit. ïen zuiden van den

mond der Murchison-rivier ligt het voor landbouw en veeteelt geschikte

district, waarin Perth en eenige andere Britsche koloniën gelegen zijn, maar

tusschen de Murchison en de Gascoyne reikt de woestijn, alleen afgebroken

door eenige rivierdalen, tot aan de zee. Aan het noordelijke gedeelte der

westkust eindelijk (de Witts-land, Tasmansland) is het derde terras van do
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kust af reeds het begin der woestijn. Het grootste aantal vruchtbare biuneu-

landsche streken ligt in het noorden
,

doch daar is het land wegens de tro-

pische hitte voor Europoesche landbouwers geheel ongeschikt. — Wij voegen

hier nog bij, dat het gebruik van kameelcn in Australië meer en meer in

zwang begint te komen. Zij tieren daar uitmuntend on zijn van het grootste

nut in een aantal streken en tot doeleinden, waar of waarvoor ossen zoowel

als paarden in Australië geheel onbruikbaar zijn. n. l.

SCHEIKUNDE.

Gassen in een meteoorsteen. — Dat in ijzermeteorieten waterstofgas voorkomt,

weet men door graham. Onlangs had a. w. weight, professor aan Yale

College, gelegenheid op dit punt ook den steen-metooriet te onderzoeken, die

den 12 Februari 1875 in Yowa viel. Hij vond dat er niet alleen waterstof

maar ook koolzuur en kooloxyd in voorkomen, die, reeds bij eene warmte

beneden roodgloeihitte, voor een groot gedeelte konden worden uitgedreven.

Koolwaterstoffen kwamen er niet in voor. Op grond van het waarschijnlijk

verband tusschen meteorieten en kometen, zegt W. dat, indien de kern van

een komeet uit eene vereeniging van meteorieten bestaat, de daarin opge-

hoopte gassen, door do zonnewarmte uitgedreven, den staart kunnen vormen.

Ook de spectroskopische analyse van het genoemde gasmengsel stemt overeen

mot hetgeen men van het kometenlicht weet. (.Americ. Journ. of Sience a.

Arts, 1875 p. 44.).» hg.

PHYSIOLOGIE.

Verrichting der milt. — Picard en malassez, die in het begin des

vorigen jaars proeven hebben beschreven betreffende de veranderingen, die

het bloed in de milt ondergaat, hebben in het laatst van dit jaar andere,

met nog meer zorgvuldigheid verrichte, proefnemingen daaromtrent openbaar

gemaakt. Gebruik makende van de gedeeltelijke onaf hankclijkheid van elkander

van de verschillende afdeelingen der milt, is het hun gelukt de zenuwen, die naar

de ééne helft van dit orgaan loopen, door te snijden, behoudens de integri-

teit van die der andere helft. Het bleek nu dat de roode bloedlichaampjes

steeds veel talrijkor waren in het bloed, dat van het geparalyseerd gedeelte

kwam, terwijl ook in dat gedeelte zelf moer van die lichaampjes aanwezig

waren. Voorts onderbonden zij al de vaten der milt, terwijl slechts de eene

helft daarvan door doorsnijding der zenuwen geparalyseerd was; ook toen
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was het geparalyseerde gedeelte veel rijker aan roede bloedlichaampjes dan

het andere. Eindelijk bevonden zij dat er in het geparalyseerde gedeelte

steeds veel minder ijzer was, dan in het normale. Hieruit volgt dat het

in de milt opgehoopte ijzer tot eene snelle voortbrenging van roode bloed-

lichaampjes verbruikt wordt, wanneer de nervi splenici doorgesneden zijn,

en de gewoonlijk aangenomen meening aangaande de functie der milt vindt

hierin eene bevestiging (The Academy Jan. 8, 1876, pag. 38).

D. L.

DIERKUNDE.

massificatie der vledermuizen. — g. e. doeson geeft in de Annals and

Magazine of Natural Ilistory voor November jl. een overzicht van eene

verdeeling der Cheiroptera overeenkomstig zijne inzichten in hunne natuur-

lijke verwantschappen. Hij verkiest voor de benamingen der onderordon Ch.

fringivora en insectivora , die van Megacheiroptera en Microcheiroptera —■

o. i. verkeerdelijk, daar eene verdeeling, alleen op grond der grootte, onlo-

gisch is, en bovendien de “kleine vleugelhandigen” van dobson dieren be-

vatten als Phyllostoma spectrum ,

dat men toch geen kleine vledermuis

noemen kan. De Megacheiroptera bevatten slechts ééne familie, die der

Pteropidae. De andere onderorde hoeft vijf farniliön: Rhinolophidae, Nycteridae,

Vespertilionidae, Emballonuridae en Phyllostomidae ,
waarvan dobson de

drie eerste vereenigt in eene afdeeling (alliance), die der Vesportilioniden,

en de twee overigen in eene andere, die der Emballonuriden. Beide “alli-

ances’’ hebben zich ontwikkeld langs afzonderlijke afstammingslijnen uit een

hypothetischen oorspronkelijken vorm, waarvoor dobson den naam van Palaeo-

cheiroptera voorstelt. Bij de Vespertilionidae is de staart door liet interfe-

morale vlies ingesloten, het eerste lid van den middenvinger is in den staat

van rust uitgestrekt, de praemaxillaire beenderen zijn rudimentair en de boven-

snijtanden klein en zwak. Bij de Emballonuriden rust een gedeelte van den

staart, waar die aanwezig is, vrij op de bovenvlakte van de vlieghuid, het

eerste lid van den middenvinger is in den staat van rust achterwaarts ge-

bogen ,
en de praemaxillaire beenderen en de snijtanden zijn goed ontwikkeld.

Ook verschillen deze groepen in de mikroskopische eigenschappen der haren.

De Ch. fringivora of Megacheiroptera zijn, volgens dobson
, ontsproten uit

een afzonderlijke groep der Palaeocheiroptera , maar zijn volgens hem nader

verwant aan do Emballonuriden dan aan de Vesportilioniden. {The Academy,

Jan. 15, 1876, pag. 57). r>, l.
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Cervus megaceros. —
In 1847 werden in een veen te Rellegar, niet ver

van Dublin
, bij liet graven van een sloot over eene lengte van 100 yards ,

30 schedels van het lerscho Reuzenhert, Cervus megaceros, gevonden. De

heer a. lf.ith adams bezocht die plek in Maart j.1. en stelde aan de Konink-

lijke lersche Akademie voor, in de nabijheid dier plek nogmaals opgravingen

te laten doen. Do uitkomst hiervan is •geweest dat nog eens 30 schedels en

andere overblijfselen van hetzelfde dier daar gevonden zijn, en vermoedelijk

liggen er nog meer in de nabijheid. Zij lagen bedolven in drie voet klei,

dikwijls tussohen granietblokken in geklemd, alsof zij daarheen gedreven

waren. Een drie voet lang stuk van een eikenstam werd ook in die laag ge-

vonden (Nature
,

16 Sept. 1875 p. 435). hg.

VERSCHEIDENHEID.

Een nieuw soort mikroskopen van de heeren R. en J. Beek te Londen. —

Het is bekend, dat de Engelsche mikroskopen van de eerste werkplaatsen

zich sedert lang door groote voortreffelijkheid, maar tevens door hun Imogen

prijs hebben onderscheiden; en dat ook de eenvoudige statieven (students-

microscope, educational microscope, etc.) door hunne hoogte niet geschikt

waren om er zittend mede te. werken, tenzij bij zeer schuinschen stand van

het instrument. Aan deze inconvenienten is tegemoet gekomen door liet
,

onlangs in den handel gebrachte economie microscope der hoeren R. en j.

beck. Het heeft dezelfde hoogte als de kleinere statieven van hartnack en

NACHET
, en in 't algemeen ook dezelfde inrichting. Het kan in schuinschen en

verticalen stand worden gebracht, de spiegel kan schuinsch worden gesteld,

en de huis kan worden in- of uitgeschoven. Onder aan de voorwerptafel is

een hus, waarin hetzij een diaphragma-houder of achromatische condensor,

parabolische reflector, of polarisatieprisrna, kan worden geschoven. Het ver-

bindingsstuk tusschen het statief en de buis is in zijdelingsche richting afge-

plat , hetgeen aan grooter stevigheid een meer bevalligen vorm paart, dan

aan de meeste statieven van deze grootte wordt gezien. De oculairen worden

gedekt door een afzonderlijk busje mot opening ,
die het oog op eenigen afstand

van de oculairlens verwijderd houdt, on daardoor maakt dat deze niet zoo licht

besmet wordt. Over 't geheel onderscheidt zich het mikroskoop door keurige

afwerking. Ue fijne instelling geschiedt door een stelschroef, waarvan de kop

zich op den top van den standaard bevindt, even als bij de kleine statieven

van NACHET en rartnack; de grove beweging is een schuivende met do

hand, of, met eenige prijsverhooging, een keurig werkende rondselbeweging.
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De schroef der objectieven is de universal screw
,

zoodat al de objectieven

der grootere Engolsche mikroskopen er op passen; evenzoo de voortreffelijke

systemen van zeiss, die denzelfden schroefgang voor zijne mikroskopen heeft

aangenomen. Speciaal voor dit mikroskoop worden 2 ooulairen, en 5 systemen

vervaardigd, de laatste van 2 duim tot '/
e

duim toe, en van £ 1 tot £ 3—10—0,

leverende eene vergrooting tusschen ‘20 en 700 maal. Dat van */„ inch is

zonder correctie en eischt derhalve dekglaasjes van bepaalde dikte. Bij een

door mij onderzocht exemplaar bedroeg die dikte ongeveer 0,3 mm. en bleef

bovendien nog een goede ruimte tusschen het dekglas en het objectief over.

Ook overigens is hot optisch gedeelte voortreffelijk.

De prijs van dit mikroskoop varieert, naar het grooter of kleiner getal

glazen, en verdere toestellen , alle afzonderlijk verkrijgbaar. Het goedkoopst

is het statief met schuivende beweging en stelschroef, 1 oculair, enkelen con-

caven spiegel, diaphragma-houder, en 2 stelsels, 1 duim en duim, ver-

grooting 45 tot 210 maal, in mahoniehouten kistje. De prijs is dan, buiten

vracht en rechten, £ 5—5—0, dus f 63. Een tweede combinatie is: statief

met rondselbeweging en stelschroef, dezelfde objectieven, 2 oculairen (vergroo-

ting 45 tot 330 maal) concaven spiegel, bolle lens voor opvallende verlich-

ting (welke lens, zeer doelmatig, niet aan de buis van het mikroskoop, maar

op een steel met kogelbeweging in de voorwerptafel wordt gestoken), diaphragma

en een paar kleinere apparaten. Prijs £ 6—12—6, dus / 80. Neemt men

bij dit laatste een dubbelen spiegel (*s 0—8—0), den achromatischen condensor

(12 1 —2—0) en hot '/8 duims-stelsel 3—10—0), dan wordt de prijs ƒ 140.

Allen additioneele apparaten er bij nemende (parabolische reflector voor ver-

lichting bij donker veld, polarisatieapparaat, lieberkühn, camera lucida, enz.)

stijgt hij tot / 188; terwijl men eindelijk, de stelsels nog uitbreidende met

hot 2 duims-stelsel (& 1—0—0) en het \ duims-stelsel (k 2—0—0), komt tot

ƒ 224, bij welke prijzen 10 h 15 pCt. te voegen zijn voor vracht en rech-

ten , do eerste natuurlijk verschillende, naarmate een kleiner of grooter getal

instrumenten tegelijk genomen wordt.

Dc pryzen zijn dus, in verhouding met hetgeen het instrument praesteert,

nieij hoog, en het economie microscope mag als eene werkelijke aanwinst op

dit' gebied worden beschouwd. Het eenige, wat nog ontbreekt, is een ocnlair-

mikrometor, zoodat men thans, öf door dubbelzien, bf met de camera lucida,

de beelden moet meten, of wel een oculairmikrometer, van elders verkregen,

in het oculair moet aanbrengen. w. f. is. s.
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NATUURKUNDE.

Ongewone hagelsteenen. — Op den 9 en Maart 1876, des namiddags om-

streeks 4u-45', ontlastte zich hoven Haarlem een onweder van korten duur

en van eene hagelbui vergezeld. De gedaante en structuur der toen gevallen

hagelkorrels komen mij merkwaardig voor. De eerste laat zich het best be-

schrijven als: regelmatige, driehoekige pyramiden, met sterk afgestompte

ribben en hoeken. Van de velen , die ik rondom mij heen in mijn tuin zag

vallen, kon ik er geen enkele vinden, die niet aan deze definitie beantwoordde.

De grootste daarvan — en deze waren de talrijkste •— hadden, naar in der

haast gedane metingqp en eene globale berekening, een inhoud van minstens

5 cM 3. Toch wogen zes daarvan te zamen niet meer dan 18, dus gemiddeld

elk 3 grammen. Het waren dan ook geen ijsklompjes, zooals andere hagel-

korrels dit geheel of grootendeels zijn, maar niets anders dan kleine sneeuw-

balletjes. Veerkrachtig en kneedbaar als deze, vertoonden zij bij doorsnijding

een homogene, vezelachtige structuur. ln.

De radiometer van Crookes. — Op een stalen spits is, in een horizontaal

vlak zeer beweegbaar, een dopje geplaatst, dat vier rechthoekig op elkaar

gerichte armpjes draagt, elk aan het eind voorzien van een dun schijfje

vlierpit, waarvan
de eene zijde met lampzwart is bedekt. Deze schijfjes zijn

elk met den rand aan hun armpje verbonden, met de vlakken vertikaal

gericht. Alles staat in een glazen ballon, waarin de lucht door een Sprengel-

pomp zoo sterk mogelijk is verdund.

6
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De geringste warmtestraling nu, die dit toestelletje treft
— van één daar-

van had de ballon een middellijn van 6 a 7 cM., terwijl de vlierpitschijfjes

een oppervlakte hadden van omstreeks 2 cM
:!

—
doet de wiekjes draaien

en wel zoo, alsof de zwartgemaakte zijde daarvan door die straling werd

afgestooten. Een kaarsvlam b. v., op ruim '12 cM. afstands geplaatst, doet

ze in 11 seconden ééns orawentelen. Helder daglicht doet dit in minder dan 2

seconden en de volle zonneschijn in " tot , ji seconde. Andere exemplaren

waren nog veel gevoeliger.

Wij hebben in dit bijblad reeds herhaalde malen melding gemaakt van de

proefnemingen en beschouwingen, die aantoonen dat er bij dit alles volstrekt

niet aan onmiddellijke afstooting door licht- of warmtestralen behoeft gedacht

te worden. ïen overvloede wordt dit op nieuw aangetoond door johnstone

stoney (.Philosophical magazine, 5 Ser., I. p. 177), in welk nommer op

bl. 249 ook de boven overgenomen beschrijving van den radiometer voorkomt.

LN.

Invloed van het licht op het geleldingsvermogen van selenium. — Het

belangrijkste wat dienaangaande, na onze vroegere mededeelingen, te ver-

melden valt, is vervat in eene mededeeling van w. Siemens (Monatsherichte,

d. Berliner Akademie, en daaruit Garis repertorium XII S. 68). Het is

dezen gelukt om amorph selenium, door langdurige verhitting tot op 210° C.,

in een grofkorrelig kristallijnen toestand te brengen, waarin het veel beter

dan in den gewoonlijk voorkomenden do E. geleidt on bovendien do hier zeer

belangrijke eigenschap vertoont, dat zijn geleidingsvermogen door verwarming

even als dat van de metalen vermindert, terwijl het licht daarentegen dit

vermogen aanmerkelijk vergroot. Deze vergrooting is zooaanzienlijk, dat gewoon

diffuus daglicht het vermogen verdubbelen en eeno regtstroeksohe bestraling

met zonlicht dit vertienvoudigen kan. Zij volgt bijna oogenblikkolijk zoodra

men het licht toegang verschaft, en even snel houdt zij op bij afsluiting van

het licht, doch niet geheel. Er blijft een deel van terug dat veel langzamer

verdwijnt. Zij is met de lichtsterkte niet evenredig, eer met den tweeden

daaruit.

'Siemens hoopt deze eigenschap toe te passen bij do constructie van een

photometer.

Naar eene mededeeling aan de lioyal Society {Proceedings ,
en daaruit

Philosophical magazine ,
5 Ser., I. p. 155), heeft Prof, adams, iets vroeger

dan S., over dezelfde zaak eene uitvoerige reeks vau proefnemingen gedaan.

Het belangrijkste, wat daaruit na het bovenstaande nog te vermelde?-'/ valt
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is, dat hij daarbij eene zeer merkbare werking heeft waargenomen bij bestra-

ling van het selenium in vrij schuine richting door het licht van de maan,

nadat dit nog door glas was gegaan. Men weet dat dit onder deze omstan-

digheden nauwelijks eenige werking op den gevoeligsten thermoskoop vertoont.

LN.

Spectro-elektrische buis. — Onder dezen naam — een nieuw voorbeeld van

vreemden woordbouw, zooals die bij de franschen niet zeldzaam is
— beschrijven

DEI.AGHANAL en MERMET (Journal de physique par d’ai.meida, V. p. 10)

eene eenvoudige inrichting om vloeistoffen , waarvan men slechts over eene

zeer geringe hoeveelheid beschikken kan, aan de spectraal-analyse te onder-

werpen met behulp van de elektrische vonk. Deze bestaat uit eene glazen

buis, aan de eene zijde gesloten, van 1,5 cM. middellijn en 11 cM. hoog.

In den bodem is een platinadraad ingesmolten, welke van binnen eenige

millimeters uitsteekt en daar met een glazen haarbuisje, dat 0,5 mM. langer

is, kan worden bedekt. In het open einde is door middel van een kurken

stop een geïsoleerde geleider bevestigd, die van binnen, juist tegenover de

zooeven genoemde platinaspits, in een dunnen platinadraad eindigt. De afstand

tusschen beide kan door verschuiving van laatstgenoemden geleider naar be-

hoefte worden geregeld.

Wil men nu een stof spectroskopisch onderzoeken
— delacuanal en mermet

voeren als voorbeeld de door hen verrichte qualitatieve analyse van de asch

van Lycoperdon pratense aan
— dan brengt men de vloeistof, zoo noodig

door bevochtiging van die stof met water en zoutzuur in overmaat verkregen,

in de vertikaal geplaatste spectraalbuis ven bovengenoemde inrichting, De

capillairwerking brengt die tot oven boven de onderste platinastift, en wan-

neer men dus tusschen deze en de daarboven geplaatste, b. v. met behulp

van een RUHMKORFF-apparaat ,
eene reeks elektrische vonken laat overgaan

voor de spleet van een goeden spectroskoop, dan kan men in het spectrum

al de stropen waarnomen, die de te onderzoeken stof kenmerken. ln.

DIERKUNDE.

Het grensland tusschen het dieren- en het plantenrijk. — Dit is het onder-

werp van eene voordracht, door buxley den 28 Januari gehouden in den

Royal Institution. Hij toonde daarin aan dat de voor zijn tijd goede bepa-

lingen van cuviek betreffende bet verschil tusschen planten en dieren thans
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niet meer houdbaar zijn. Dat de dieren zich van de planten onderscheiden

door het bezit van eene inwendige spijsverteeringsholte kan niet worden vol-

gebouden, nu wij weten dat ettelijke vrij samengestelde parasitische dieren,

die binnen andere dieren leven, geen zoodanige holte behoeven on bezitten;

dat de mannetjes van vele Rotiferen evenmin daarvan voorzien zijn, — en dat

bij de laagste vormen van het dierlijk leven geen blijvende mondopening of

spijsverteeringsholte aanwezig is. Dat stikstof een wezenlijk element van de

dieren en niet van de planten, — zetmeel, cellulose en suiker daarentegen

alleen aan de planten eigen zouden zijn, is bewezen onwaar te zijn. Waar is

het, dat dc plant in den zonneschijn koolzuur opneemt en ontleedt, en zuur-

stof afgeeft, terwijl de dieren zuurstof opnemen en koolzuur afgeven. Maar

even waar is het, dat in het donker de planten zich te dezen aanzien even

zoo gedragen als de dieren, terwijl zulke planten, als de fungi, die niet

groen zijn en geen chlorophyl bevatten, altijd zuurstof opnemen en koolzuur

afgeven. — Echter meent iiuxley dat het eerste diagnostische kenmerk van

cuviefi waarde bezit, wanneer het aldus gewijzigd wordt: : ‘de dieren heb-

ben het vermogen vast voedsel in hun lichaam op te nemen cn dit daar te

verteeren.” Dan past dat kenmerk
op

alle dieren
,

met uitzondering van eenige

parasiten. —
Wat het bezit van een zenuwstelsel aangaat, merkt iiuxley op,

dat de verschijnselen bij Dionaea muscipula geheelovereenkomen met de samen-

trekkingen, die wij reflex-bewegingen noemen, terwijl ons denkbeeldvan “zenuwen’i

veel grooter omvang heeft gekregen dan vroeger, zoodat het nu niets anders

beteekent dan een draad van protoplasma, die een indruk kan voortgeleiden.

Hiertegen merkt echter de berichtgever, dien wij volgen, op, dat er weinig

waarschijnlijkheid bestaat ten gunste van eenen continuiteit van protoplasma

van cel tot cel in de gewone plantenweefsels. Wel is waar heeft het pro-

toplasma in do eigenaardige cellen, die men “zeef-cellen” heet, onderling ge-

meenschap door de openingen in de tusschemvandcn dier cellen , maar dit schijnt

alleen om den wil van de verdeeling van voedingstof te zijn, en deze inrichting

vindt men niet in die plantendeelen, die verschijnselen van beweging aan-

bieden, — Uit deze en andere feiten
,

b. v. de parasitische planten die alleen

va)p organische stoffen leven, de torula van gist, die met pepsine kan gevoed

worden, enz., besluit huxlf.y, dat het verschil tusschen dier en plant alleen

een verschil in graad is, en dat zulke ongevoelige gradation bij dieren en plan-

ten terugleiden tot de monade, dat nergens kan gezegd worden ; hier moet

de grenslijn tusschen dieren en planten worden getrokken. (The Academy ,

Feb. 5, 1876 pag. f30).

D. L.
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Veranderingen van de inwendige organen van insekten gedurende de meta-

morphose. —
De “grand prix des Sciences physiqties

” is door de Académie

des Sciences toegekend aan een werk van künckel hierover. De proeven zijn

genomen op eene soort van Volucella
,

eon geslacht der Sirphidae. Daaruit

blijkt o. a. dat er geene transformatie der spieren van het masker plaats grijpt,

maar eene substitutie van nieuwe spieren, ontstaande uit bijzondere embry-

onale cellen, die zich zelven buitenmate verlengen zonder haren nucleus te

wijzigen. Evenzeer hebben de korte voetjes van de rups niets te maken met

de pooten van den vlinder, dan alleen voor zoover aan de basis der eerste

een soort van knop bestaat, die door zijne ontwikkeling het aanzijn geeft aan

den nieuwen poot. Dit heldert het tegenstrijdige op van de uitkomsten, door

réaumur en Newport verkregen bij hunne onderzoekingen naar het gevolg

bij het volkomen insekt van de wegneming van de ledematen eener larve;

alles hangt daarvan af, of de bedoelde knop al of niet mede weggenomen

wordt. (The Academy ,
Péb. 12, 1876

, pag. 151). d. l.

Annales de la Societé enlomólogique de

Belgique ,

bestaat. Hij geeft er nu

den geslachtsnaam

Een vlinder uit de steenkolenperiode. — Voor eenigen tijd zijn in de

steenkolenformatie bij Mons afdruksels gevonden van drie soorten van insek-

ten, waarin de heer prendiioWme de borue een Neuropteron uit de familie

der Termitae (Termes Hamdingeri) herkende, terwijl hij eindelijk de

derde soort, waarvan alleen een vleugel bewaard was, voor een Orthopteron

uit de familie der Acrididae hield en met den naam van Pachytylopsis

Persenairei bestempelde. Later echter merkte Dr. rreyer op, toen de heer

prendhomme hem (}ien fossilen vleugel toonde, dat deze veel overeenkomst

had met den vleugel van een vlinder uit de familie der Saturnidae. Tot

hiertoe nu kende men geen oudere overblijfsels van vlinders dan uit de ter-

tiaire periode, en dit maakte de zaak a priori zeer onwaarschijnlijk. Toch

erkent thans de heer P., dat eene nadere zeer zorgvuldige vergelijking hem

heeft doen zien dat er in het maaksel, bepaaldelijk in de nervatuur, van

den bedoelden vleugel, een zeer groote overeenkomst met die der boven-

vleugels van de soorten van het geslacht Attacus

Breyeria aan (

T. XVIII 1875; Journ. de Zool. 1875, p. 291.)

Men zal echter wel doen zijn oordeel op te schorten, tot meer volledige

overblijfsels van dit insekt gevonden zijn. Het leven van ware vlinders in

een tijdperk toen er nog geen bloemplanten bestonden is op zich zelf zeer

onwaarschijnlijk.

HU,
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Uitscheiding van gasvormige stikstof nlt het dierlijk lichaam. —
Keeds

roer vele jaren hebben rê&nault en reiset nit hunne proeven over de

ademhaling afgeleid, dat een gedeelte der als voedsel opgenomen stikstof

gasvorraig wordt uitgescheiden. Pettenkofer en voit hebben dit bestreden.

Volgens hen wordt al de stikstof der in het dierlijk lichaam omgezette stik-

stofhoudende zelfstandigheden met de faeces en de urine uitgescheiden. Om

dit moeilijk vraagstuk uit te maken hebben j. seegers en j. novaii eene

reeks van proeven in het werk gesteld. Zij bedienden zich daarbij van eenen

met veel zorg ingerichten toestel, in welks nadere beschrijving wij hier ech-

ter niet kunnen treden. De bij do proeven gebezigde dieren waren: hanen,

honden en katten. Het algemeen resultaat is: dat er inderdaad eene uitschei-

ding van gasvormige stikstof plaats grijpt. (Sitzungsber. d. Kais. Akademie,

3te Abth. -1875, LXXI, p. 329). hg.

Reusachtige Cephalopoda. —
Do gevallen van waargenomen reasachtige

inktvisschen, die vroeger tot de groote zeldzaamheden behoorden, vermenig-

vuldigen zich. Vooral de zee in den omtrek van Newfoundland schijnt vele

van die monsterachtige dieren te bergen. Bij de vroeger reeds herhaaldelijk

vermelde gevallen kan er wederom een gevoegd worden. Gedurende den vorigen

winter werd zulk een schepsel op het strand geworpen te Grand Bank, Fortune

Bay, Newfoundland. De geheele lengte van het dier bedroeg 40 voet, waar-

van echter de twee lange vangarmen, elk van 20 voet en iC E. duimen in

omtrek, het grootste deel uitmaakten. Verrill, die gelegenheidhad de kaken

van het dier te onderzoeken , houdt de soort voor zijne Architeuthis princeps.

(Americ. Journal 1875 p. 213). HG.

Amphioxus. —
Het ontbreken van eene hersenaanzwelling en van eene

daaraan beantwoordende schedelholte, heeft aan haecKel aanleiding gegeven

Amphioxus van de visschen en van de overige Vertebraten te scheiden ónder

den naam van Acrania. In een opstel, geplaatst in de Ann. a. Magaz. of

Natur. Hint. 1875 IV. p. 225, toont iiuxley de nauwe overeenkomst aan

tusfcchen Amphioxus en de Cyolostomen. In het maaksel van den mond en

in verscheidene andere opzichten bestaat overeenkomst met Ammocoetes, d. i.

met de jongen van Petromyzon. Het ruggemerg zwelt wel is waar niet tot

eigenlijke hersenen aan, en evenmin bestaat een schedel in de gewone be-

teekenis des woords; maar de daarmede equivalente deelen zijn aanwezig.

“De verschillende zenuwparen van Amphioxus, die de cerobrospinaal-as ver-

laten tusschen diegene welke beantwoorden aan de portio dura en den nervus
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opticus
,

worden vertegenwoordigd door de derde, vierde, vijfde en zesde paren

van de hersenzenuwen der hoogere Vertebraten. De schedel van dezen wordt

vertegenwoordigd door die segmenten van het lichaam van Amphioxus, welke

gelegen zijn vóór het vijftiende segment, geteld van voren naar achteren,

en hunne hersenzenuwen door de daaraan beantwoordende zenuwparen. Een

gehoororgaan is niet waargenomen; maar in alle andere opzichten stemt

Amphioxus overeen met den typus der Vertebraten, Op grond van de blijvende

scheiding des schedels in segmenten, beschouwt huxley Amphioxus als den

typus eener afdeeling der visschen, die hij Entomocrania noemt, terwijl dan

de overige visschen Holocrania zijn. hg.

Zakken uitgebraakt door Buceros corrugatus. — Een mannelijk individu

van dezen vogel, dat in den tuin der Zoölogical Society te Londen sedert

1868 leeft, braakt van tijd tot tijd een kleinen vijgvomigen zak uit, nog

gevuld met het voedsel, namelijk druiven. Bij onderzoek is aan Dr. murie

gebleken, dat die zak niets anders is dan het vlies dat den binnenwand van

den krop bekleedt en door het epithelium wordt afgescheiden.

De heer bautlett, directeur van den tuin, vermoedt dat deze zonderlinge

eigenschap in verband staat met eene andere niet minder zonderlinge, welke

deze vogel, volgens de berichten van sommige reizigers, heeft. Het mannetje

zoude namelijk het wijfje, gedurende de periode van brooding, in eene holte

in een boom met natte klei als hot ware inmetselen, zoodat er slechts een

klein gat overblijft, waardoor het wijfje den snavel steekt, om door het man-

netje gevoed te worcfèn. ( Proc. Zool. Sec. Journ. de Zool. 1874, p. 421).

HG.

BIOLOGIE.

Generatie spontanea. —Tyndall heeft een aantal proeven over dit onder-

werp herhaald. Het nieuwe bij zijne methode is het optisch bewijs voor de

afwezigheid in de lucht van daarin zwevende lichaampjes. Hij heeft aangetoond

dat lucht, die het vermogen verloren heeft om licht te diffundecren, doordien

alle deeltjes die er in zweefden er uit bezonken zijn, gevoegd kan worden

by organische infusiön, die door hitte onvruchtbaar gemaakt zijn, zonder dat

er eenig levend organisme in ontwikkeld wordt. Het gevolg is, dat de kiemen

van organismen, die zich in onvruchtbare oplossingen ontwikkelen
, vooraf in

de lucht moeten aanwezig zijn geweest. Bastian voert daartegen aan dat,

terwijl koken gedurende vijf minuten werkelijk de meeste der door tyndall,
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gebruikte solution onvruchtbaar zal maken
,

dit niet het geval is met som-

mige oplossingen, vervaardigd door huizinga
,

roberts
,

hem zelven en

anderen. In de laatste zullen organismen verschijnen, ook wanneer er alleen

optisch zuivere lucht bij komt. Zijne tegenstanders gelooven daarentegen dat

de in die oplossingen reeds bestaande kiemen niet van hun vermogen tot ont-

wikkeling en vermenigvuldiging beroofd worden door den warmtegraad ,
waaraan

zij waren blootgesteld, met andere woorden, dat blootstellen aan een tem-

peratuur van 100° C. gedurende weinig minuten niet genoeg is om de vita-

liteit van alle kiemen, en in alle middenstoffen te vernietigen. Tyndall

gelukte het echter eene gealkaliseerde oplossing van hooi blijvend onvrucht-

baar te maken door eene koking van vijf minuten.

(The Academy, Feb. 12, 1876, pag. 150). D. l.

Werking van desinfecteerende stoffen op lagere organismen. — Dr. schroe-

ter heeft in oohn’s Beiträge zur Biologie der Pflanzen de uitkomsten bekend

gemaakt van zijne proeven met verschillende ontsmettingsmiddelen op Bac-

terium Termo, Penicillium
,

Mucor
,

enz. Het volgt wel niet noodzakelijk,

zegt de schrijver, dat die middelen ook smetstoffen zullen vernietigen, omdat

zij de genoemde organismen dooden; maar de analogie rechtigt ons zulks te

vermoeden. Eene lagere temperatuur dan van kokend water is voldoende om

Bacterium Termo, Bacillus enz. te dooden. Permanganaten zijn alleen werk-

zaam in zeer sterke oplossingen; Bacteria blijven leven en zich vermenigvul-

digen in eene oplossing van 1 deel permanganas kalicus in 1000 deelen water.

Berooking met chloorgas was alleen werkzaam in verband met vocht. Carbol-

zuur, ’t zij als damp, ‘t zij in oplossing, kan als een allerbelangrijkst ont-

smettingsmiddel aangemerkt worden, voor zoover inderdaad eene zeer zwakke

oplossing voldoende is om de ontwikkeling van de lagere organismen te doen

stilstaan. Van alle desinfecteermiddelen meent scnnoETER dat dit hot meest

praktisch aanwendbare is, en gelooft dat het wellicht in zeer kleine giften

met nut inwendig kan gebruikt worden. n. l.
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NATUURKUNDE.

Calcium een samengesteld lichaam. —
In de vergadering der Fransche

akademie van 8 Maart j. 1. deelde dumas een brief van LOCKYEn mede,

waarin deze nit spectroskopische waarnemingen afleidt dat calcium uit twee

lichamen bestaat, elk door zijne eigene spectroskopische lijnen gekenmerkt,

cene blauwe en twee violette, die bij verschillende temperaturen te voor-

schijn treden.
HG

»

Hagel gevormd in een waterval. — In het American Journal of Science

and Arts, 1875 Sept. p. 1C1, wordt een zonderling geval van ijsvorming

medegedeeld door den heer w. H. DUEWEn. Hij bracht in April j. 1. een

hezoek aan den Yosemite-waterval in Californie, die 1550 voet loodrecht

naar beneden stort, maar, met inbegrip der daarop volgende kleinere val-

len, nog 1000 voet hooger is. De hoeveelheid vallend water wordt geschat

op 250 tot 350 kubiek voeten per seconde. In het fijn verdeelde waterstof

in de nabijheid van den val werden de handen en het gelaat der bezoekers

als het ware geprikt, en men nam waar dat dit door kleine hagelkorrels

of ijsklompjes van ongeveer ‘/I0 duim middollijns geschiedde, die met het

waterstof nedervielen en ook de nabijzijnde rotsoppervlakte troffen. Dit is des

te vreemder, omdat op dat oogenblik de geheele waterval door de zon be-

schenen werd. De temperatuur der lucht was 70" Fahr. Het water zelf dat

door smelting der op de hoogte liggende sneeuw gevormd was, was echter

merkelijk koeler. Ter verklaring van het zonderling verschijnsel opperde Prof.

7
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le conté de volgende hypothese. De met het water medegevoerde en reeds

afgekoelde lucht binnen in het nedervallend waterscherm wordt samengedrukt

en gecondenseerd aan den voet van den waterval en
,

aldaar aan zijne bui-

tenzijde vrij wordende, zet zij zich uit en bewerkt daardoor ■ eene verkoeling,

die de fijne waterdruppeltjes doet bevriezen.
]IG

Radiometer-proeven. — Voor weinige dagen ontving ik van de firma a. van

emden te Amsterdam een exemplaar van dit werktuigje, door geissler te

Bonn vervaardigd. Uiterlijk stemt het volkomen overeen met de beschrijving

die ik hiervoor (bl. 41 van dit bijblad) van dit werktuig heb gegeven, alleen

slechts met dit onderscheid, dat de uiteinden der armpjes geen vlierpitten

schijfjes, maar dunne vierkante plaatjes dragen van eene stof, die mij toe-

schijnt te zijn door gloeiing ondoorschijnend gemaakte mica. Ook deze zijn

aan de eene zijde met lampzwart bedekt en aan de andere metaalglanzend.

Nu ik het toestelletje uit aanschouwing ken, komt het mij nog veel merk-

waardiger voor, dan toen het mij alleen door de beschrijving bekend was.

Het volgende mag een denkbeeld geven van wat ik daaraan heb waargenomen.

De gevoeligheid voor eigenlijke lichtstralen is buitengewoon groot. Door ge-

woon diffuus daglicht, op een niet zeer helderen Aprildag, deed het bijna 12

omwentelingen in de minuut. Dat zelfde licht, op eene gewone melloni-zuil

met vrij gevoeligen rheoskoop vallend, bracht eene afwijking van niet meer

dan 1" te weeg.

Zooals bij de bekende athermansie van het glazen omhulsel te verwachten

was, is de verhouding der werkingen van beide werktuigen voor kunstlicht

een geheel andere. De vlam van een ronden porseleinen gasbrander, die des

daags een hoogte van slechts omstreeks 5 centimeter heeft, deed den radio-

meter, die op 1,1 meter afstand daarvan geplaatst was, 7*/
2

omwentelingen

in de minuut maken, en bracht op den daarnevens geplaatsten Melloni eene

afwijking van 10° te weeg. Op 1,5 M. afstand van beide was het aantal

omwentelingen 3 en de afwijking ongeveer 4°. Werd nu een groote conische

reflector, zooals die voor een groot model melloni-zuil dient bij proeven met

c\en demonstratie-rheoskoop, vóór den radiometer geplaatst en met de omstreeks

10 cM. wijde opening naar de lichtvlam gekeerd, dan steeg het aantal om-

wentelingen, terwijl alles overigens onveranderd bleef, van 3
op 15 in de

minuut. Met zulk een reflector van passenden vorm en grootte, zal dus de

gevoeligheid van den radiometer inderdaad verbazend mogen heeten. De ach-

terste opening van den hier gebruikten was voor den radiometer veel te klein.

De beweging der plaatjes geschiedt altijd in zulk eene richting, dat de
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met lampzwart bedekte zijden daarvan de straling schijnen te vlieden, of,

zooals grookes wil, daardoor afgestooten worden. In ’t voorbijgaan opge-

merkt: dit feit alleen maakt reeds de meening van grookes meer of min

onaannemelijk. Want als de aethertrillingen een rechtstreeks afstootende wer-

king op de vlakken uitoefenden, dan zou men verwachten dat de zijden welke

deze het sterkst terugkaatsen, ook de sterkste werking daarvan zouden onder-

vinden
,

en dat dus de beweging een juist tegenovergestelderichting zou vertoonen.

Maar hoe dit ook zij, het schoen mij van belang uit te maken of de wer-

kingen op beide vlakken tegenovergesteld waren, zoodat het draaien slechts

een gevolg was van een overmaat der eeno boven de andere, of wat anders.

Daartoe werd de radiometer aan de straling eener vlam op steeds denzelfden

afstand blootgesteld, eerst geheel vrij, en dan met de eene of de andere helft

door een ondoorschijnend lichaam beschaduwd, en -wel zoo, dat bij de bewe-

ging öf de zwarte, öf de blinkende zijden achtereenvolgens in die schaduw

traden. In alle drie deze gevallen ontstond er beweging en steeds in dezelfde

richting. En deze beweging was liet snelst in het eerste geval, bij geheel

onverhinderde bestraling, minder snel in het derde, als de zwarte zijden

voornamelijk getroffen werden, en weder minder snel, maar toch nog volko-

men duidelijk, in het tweede geval.

Om dit nog nader te onderzoeken werd de straks vermelde conische reflector

weder ter hand genomen, en even als te voren vóör den radiometer geplaatst

met de meergemelde gasvlam op omstreeks 1 Meter afstand daarvan. Was nu

de reflector zoo gericht dat de bestraling de zwarte en de blinkende vlakken

gelijkelijk trof, dan maakte de radiometer 22 omwentelingen in de minuut.

Werd hij zijdelings verschoven, zoodat de straling zooveel mogelijk uitsluitend

de zwarte vlakken trof, dan verkreeg men 19'/
2 ,

en als de plaatsing zoo

werd gekozen dat integendeel voornamelijk de blinkende vlakken getroffen

werden, dan nog 17 ‘/
2

omwentelingen in de minuut. Bij de beoovdeeling van

deze getallen, en van deze proefnemingen in 't algemeen, moet men wel in

gedachten houden dat, zooals ik boven reeds zoide, de reflector niet bij den

radiometer paste, zoodat in het eerste geval de gelijkmatige bestraling slechts

partieel was, en dat door allerlei terugkaatsing in den glazen bol er ook

volstrekt niet van eene uitsluitende bestraling van de cene of andere zijde

der plaatjes sprake kon zijn.

Hetzelfde geldt, hoewel misschien in mindere mate, van wat ik vervolgens

waarnam, toen ik het verkleinde objectieve beeld, door een bolle glaslens

van de nu op omstreeks 2,5 Meter afstands geplaatste vlam ontstaande, in

den radiometer wierp, beurtelings zoo, dat daardoor de zwarte of de blinkende
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zijden der plaatjes werden getroffen. In beide gevallen verkreeg ik daardoor

weder omwentelingen in dezelfde ridding , in het eerste geval ongeveer 5,

in het tweede 3 in de minuut.

Mij dunkt, deze uitkomsten laten weinig ruimte voor de meening, dat de

beweging in den radiometer het gevolg zou zijn voor eene rechtstreeksche

werking der op do vlakken vallende stralen. Deze zouden dan de zwarte moe-

ten afstooten en de blinkende aantrekken.

Veel meer begunstigen zij de verklaring van joiinstone stoney, waarvan

ik in de vorige aflevering reeds melding maakte en die hij in het sedert

verschenen nommer van het Philosophical magazine (April 1870 bl. 305) nog

nader ontwikkelt. Volgens deze zou de beweging — op eene wijze, wier

uiteenzetting moeielijk zonder te groote uitvoerigheid is wcêr te geven — ont-

staan alleen door de jz/lstraling van de verwarmde plaatjes.

LN.

SCHEIKUNDE.

Een zeer eenvoudige blaasbuistoestel is door i. landauer beschreven en

afgebeeld in de Bericht der deutschen chemischen Gesellscha/t 1875 N°. 18

p. 1470. Twee glazen flesschen van gelijken inhoud, waarvan de een op de

tafel, de andere 90 Cm. hooger op een tegen don muur bevestigd plaatje

staat, zijn onderling verbonden door een caoutchoucbuis, gaande uit eene

nabij den bodem der bovenste flesch aanwezige opening naar eene dergelijke

opening in de onderste flesch. Indien de bovenste flesch met water gevuld is,

zal dit door de caoutchoucbuis naar de onderste flesch vloeien en daar de lucht

uitdrijven door een zich in den hals der laatste bevestigde buis, die door

een caoutchoucbuis met de blaasbuis verbonden is. De toestrooming van water

en van lucht wordt door aan de caoutchouc-buizen aangebrachte schroefkwets-

kranen geregeld. Met eene uitstroomingsopening aan de blaasbuis van 0,4

millira. duurt de constante luchtstroom 10 minuten. Daarna behoeft men de

beide flesschen slechts te verwisselen om de luchtstrooming op nieuw te doen

plaats hebben.
:

Een dergelijk toestel
,

met kleine wijziging zoude ook bij injectiën goede

diensten kunnen bewijzen. nG

Een nieuw zuur in paardenmelk. — j. duvai. deelt mede dat in de paar-

denmelk
,

die in verschen toestand steeds licht alkalisch of neutraal is, een

zuur gevonden wordt dat in de koemelk niet, of althans niet in aanwijsbare
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hoeveelheid wordt aangetroffen, en dat hij acidum equinicum noemt. Dit
zuur

is kristalliseerbaar in groepen van kleine naalden, vervliegt niet zonder zich

te ontleden, en bezit een eigonaardigen reuk en smaak. Op nitras argenti,

perchloruretum ferri en chloruretum auri reageert het anders dan acidum

hippuricum. Het is verbonden aan een vluchtige basis, die door hitte ver-

dreven wordt, hetgeen maakt dat de melk, lang gekookt, een weinig zuur

wordt. (Compt. rend.
,

ïom. LXXXII pag. 419).
D. L.

DIERKUNDE.

Reusachtige Cephalopoden. — Reeds vroeger hebben wij gewag gemaakt

van verscheidene gevallen, die in den laatsten tijd op de kusten van Noord-

Amerika zijn waargenomen, waaruit het bestaan van reusachtige Cephalopoden

in den Noord-Atlantischen oceaan blijkt. Het getal dier gevallen is thans

tot twaalf geklommen. Professor vEnniLL heeft daarvan een overzicht gegeven

in het American Journal of Science and Arts, 1875 p. 123 en 177, waar-

heen wij den in dit onderwerp belangstellenden lezer verwijzen. Daarin vindt

men o. a. de eerste afbeelding van een geheel individu van Architeuthis mo-

nachus steenstrup, op '/jj der ware grootte. Het werd gevangen in een

haringnet in de Logie-haai bij'St. John, Newfoundland. Aan de afbeelding

is eene photographic ten grondslag gelegd, die door de zorg van den Eev.

m. ii auvey kort na den dood vervaardigd is. Het lichaam was 7 voet lang

en 5 'j%
voet in onitrek. De acht korte armen waren 0 voet, de heide lange

24 voet lang. Onder de zuignappen waren er van 1 E. duim in doorsnede.

Aan een zeer vooral zeer lange soort heeft verhiel den naam van

Architeuthis princeps gegeven. Van deze vermeldt hij twee individus, bijeen

van welke het lichaam met den kop 15 voet, bij het andere 19 voet lang was.

HG.

Lacerta muralis coerulea. — Onder dezen naam beschrijft Prof. eimeu

eene kleine hagedis, die wordt aangetroffen hoven op een 115 meters hooge,

schier ontoegankelijke rots ten zuid-ooston van het eiland Capri. Deze hage-

dis is slechts eene variëteit van de elders in Europa, ook in Italië levende,

Lacerta muralis. Zij onderscheidt zich op eene in het oog vallende wijze door

hare levendig blauwe kleur aan rug, buik en keel, en voorts nog door een

iets minder platten kop en eenige eigenaardigheden in de schubbekleeding,

Eimer meent dat hij met eene door isoleering ontstane, beginnende soort

te doen heeft. {Zool. Studiën auf Capri. II Lacerta muralis coerulea. Bin

Beitrag 2ur Danoinischen Lehre. Leipzig 1874.) HG.
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Myologié der zoogdieren. — p. gervais stelt zich voor eene reeks van

monographieön hieromtrent te leveren, waarvan reeds die over den Bunsem

gereed schijnt te zijn. Hij doet daarin zien hoe de nyologie van dat dier

geheel in overeenstemming is met zijne levenswijze en gewoonten, en toont

het verschil in dit opzicht aan tusschen den Bunsem en de overige Carnivo-

ren,
— een verschil dat op eene opmerkelijke wijze de uitkomsten bevestigt

waartoe men gekomen is door de studio van het uitwendige dezer dieren, hun

geraamte, hun tandstelsel en hunne hersenen. — De Musteliden naderen tot

de Beeren, maar verschillen er toch in enkele opzichten van; zij verwijderen

zich ’t verst van de Honden, maar naderen weer in enkele punten tot de

Katten. — Geuvais heeft verder Bevonden dat wanneer men een zeker aantal

kenmerken, aan de spieren ontleend, kiest tot grondslag van eene Massifi-

catie
,

men het volgend overzicht zou kunnen schetsen;

Carnivora.

A. C., die zoowel eon m. omo-atloideus als een m. acromio-atloideusbezitten.

a. met een m. coraco-brachialis.- Ursidae.

b. zonder >
— Mustelidae.

B. C., zonder m. omo-atloideus.

a. met een staartbeen-aanhangsel van den m. biceps femoris.
* met een m. supinator longus en m. soleus.- Felidae.

* * zonder » t> t>
— Hyaenidae.

b. zonder staartbeen-aanhangsel van don biceps femoris.
* met een staartbeen-aanhangsel van den m. semi-tendinosus-Viverridae.

* * zonder zulk een aanhangsel » » » — Canidae.

De Phocidae sluiten zich aan de Mustelidae aan, zonder daarmede ver-

ward te kunnen worden. ( Compt, rend. Tom. LXXXI pag. 1259).

D. L.

Chromls paterfamilias. — Al de tot dusver bekende vissclien die hunne

eieren in de mondholte uitbroeien, belmoren tot de Labyrinthobranchii, en

AOAbSiz beweerde dat alleen de vissclien tot deze grooto groep beboerende dit

kunnen, van wege de branchiale holten, die veroorlooven de eieren gemak-

kelijk op hunne plaats te houden. Maar de Chromis paterfamilias, zegt 1.011TKT,

die in het meer van Tiberias
, bij Aia-Tin, het oude Capernaum , in water

van + 24° warmte leeft, heeft Wouwen uit eenvoudige lamellen samenge-

steld
,

en beschermt en voedt desniettegenstaande tot tweehonderd jongen in

de keel en in de kieuwholte. Wanneer het wijfje de eieren gelegd heeft, neemt

het mannetje die door aspiratie in de mondholte op, vanwaar zij tuoschen
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de lamellen der kieuwen geraken. Daar komen de jongen er uit, eu gaan dan

niet door de kieuwopeningen naar buiten, maar komen in de mondholte, waar

zij zich nog geruiracn tijd ophouden, waardoor die holte zoo opgevuld ge-

raakt , dat de kaken niet tot elkander kunnen gebracht worden, en de wangen

zoo opgeblazen worden, dat het dier er allerzonderlingst uitziot. Het is on-

mogelijk daarbij te begrijpen hoe de vader niet een aantal van zijn kroost

doorslikt. {Compt. rend. Tom. LXXXI, pag. 1196).
D. L.

MENSCHKUNDE.

Bevolking van Polynesie. — Nog altijd is het een open vraag: hoe de

talrijke eilanden in de stille zuidzee bevolkt zijn geworden. Wallace heeft

dit zoeken te verklaren, door aan te nemen dat die eilanden de overblijf-

sels zijn van een uitgestrekt land, dat allengs onder de zee gedaald is. In

de Anthropologische sectie der onlangs te Bristol gehouden British Associ-

ation, voerde de zendeling wyatt gill de volgende ter zijner kennis geko-

men feiten aan, ten betoogo dat de bevolking dier eilanden van Azië uit kon

hebben plaats gegrepen.

In 1862 zag hij op Manna, het meest oostelijk gelegen eiland van de

Samoa-groep, een kleine boot die met eenige bewoners van het 1250 mijlen

vandaar gelegen Moerea daarheen gedreven was, zonder dat een hunner het

leven had verloren.

Eenige maanden lanter dreef zekere elikana met zijne vrienden in een kano

van Mannikiki naar Nuhurairae, in de Ellice-groep, ten noord-westen van

Saraoa gelegen, over oenen afstand van 1360 mijlen. De helft deraldus mede-

gevoerde menschen kwam om door gebrek aan voedsel en water.

In beide deze gevallen geschiedde de drijving van oost naar west, ten

gevolge van de gowoonlijk in die streken heerschendo passaatwinden.

Dat echter ook de drijving in tegengestelden zin over groote afstanden moge-

lijk is, bewijst het volgende geval.

In Januari 1858 werd, gedurende het heersohen van hevige westelijke

winden, een boot met eene talrijke familie van volwassen inboorlingen van

Pahaoso, in de Unie-groep, ton noorden van Saraoa, naar een onbewoond

plekje, Nassau-eiland geheeten, gedreven; van daar naar Palraerston-eiland,

en eindelijk naar Mangaia, waar de heer gill toen zijn verblijf hield. Deze

boot had dus eenen afstand van 1200 mijlen in oostelijkc richting afgelegd.

De tegenwerping dat do Polynesiërs niet uit Azië afkomstig kunnen zijn
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op grond van de onwaarschijnlijkheid dat zij wegens do groote afstanden dien

tocht zouden gedaan hehhen, acht gill derhalve genoegzaam weerlegd, ter-

wijl hij op grond der overeenkomst van kleur, haar, gelaatstrekken, gewoon-

ten
,

karakter en vooral van' de taal, de Polynesiërs voor afstammelingen van

het Maleische ras houdt.

HG.

PHYSIOLOGIE.

Grenzen der waarneming ten aanzien van tonen. —
In zijne Physiologi-

sche Ahhandlungen,
dit jaar te Jena uitgegeven, geeft Prof. preyer verslag

van zijne proefnemingen om de laagste en hoogste grenzen van waarneem-

baarheid van musicale tonen te bepalen. De laagste grens voor het normale

oor werd bevonden te liggen tusschen 1G en 24 trillingen per seconde, —

de hoogste bereikte 41,000, — maar vele personen bleken volstrekt doof te

zijn bij tonen van lü,000, 12,000 en zelfs minder trillingen. — Ten aan-

zien van stilte verschilt bij van feciiner, die onderscheid maakt tusschen

de afwezigheid van licht-indrukken op het oog, en de afwezigheid van gc-

luids-indrukken op het oor, en zwart beschouwt als eene sensatie, stilte als

een afwezigheid van alle sensatie. Preyer daarentegen beweert dat de heide

gevallen analoog zijn, en dat het gehoororgaan, evenmin als de retina, ooit

zinkt beneden de nul van sensatie. De drukking van de vloeistof in het dool-

hof, en het stroomen van bloed door de vaten moeten sensation veroorzaken,

waarvan wij alleen onbewust zijn wegens hare eenvormigheid, bare standvas-

tigheid en hare zwakte. Maar bepaalt men de aandacht op het hooren, dan

vindt men dat stilte in graad verschilt, even als men dit ook van het zwart,

indien alle licht buitengesloten is, heeft waargenomen. Maar de volledige

afwezigheid van sensatie is uit den aard der zaak onvatbaar voor wijziging.

Eindelijk komt het parallelismo tusschen gehoor en gezicht duidelijk uit door

de studie van do entotische sensatiën, die men kunstmatig kan opwekken

en die zeer analoog zijn aan welbekende entoptische verschijnselen.

D. L.
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NATUURKUNDE.

Ozon in de dampkringslucht. — Maiue-Davy heeft aan de Académie des

Sciences, in liare Kitting van 17 April 11., eene nota over dit onderwerp

medegedeeld ,
waarin hij doet opmerken dat de aanwijzingen der ozonometri-

sche papierreepen, indien deze met behoorlijke voorzorgen zijn bereid, voor-

de meteorologie van wezenlijke waarde zijn. De gelijktijdige waarnemingen

daarvan in de fransche normaalscholen hebben namelijk aangetoond, dat tel-

kens als het middenpunt van cene wervelboweging in den dampkring ten

noorden van de plaats van waarneming voorbijgaat, het papier sterk ge-

kleurd wordt; terwijl het bijna onveranderd blijft als deze voorbijgang in

’t zuiden geschiedt, hoe sterk overigens de wind ook zij. Bij de nadering

van zulk een bui geraken de compassen telkens in beweging, de ozonpapieren

spreken een weinig later; maar hunne aanwijzingen hebben, in Frankrijk al-

thans , bijna de waarde van die van den barometer. ln.

Radiometer-berichten. — Er zijn sedert mijne laatste mededeeling dienaan-

gaande drie verhandelingen over dit werktuig mij bekend geworden, als :

1° een van wartmann (Bibliothèque Vniverselle en les Mondes, XXXIX,

p. 665), 2° een van weinhold (carl’s Repertorium, XII, s. 107) en 3°

een van ciiallis (Philosophical Magazine, 5 ser. I, p. 395).

In de beide eersten is de zaak geheel van do experimcnteele zijde aange-

vat. 't Eerst valt bij de uitkomsten van beide proefnemers het duidelijk ver-

schil in ’t oog, dat verschillende exemplaren van het zelfde werktuig, van

denzelfden fabrikant afkomstig en — vooral bij wewiiold — uiterlijk bijna

8
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niet van elkaar te onderscheiden, vertoonen in de verschijnselen als zij naast

elkaar aan dezelfde bestraling zijn blootgesteld. Niet slechts is het eene voor

die bestraling veel gevoeliger dan het andere; maar hot “torugloopen”, waar-

over nader, is hij het eene dikwijls zeer sterk, bij het andere nauwelijks of

in ’t geheel niet waar te nemen.

Ik heb zulk een verschil ook waargenomen en wel in, naar het mij voor-

komt, opmerkelijken vorm. Do heer HANEKUYic alhier had de goedheid zijn,

evenzeer van geisleu afkomstig, exemplaar tor mijner beschikking te stellen

om het met dat der hoogere burgerschool te vergelijken. Hot eerste (a) bleek

bij bestraling met zeer
zwak diiFuus daglicht veel gevoeliger te zijn dan het

tweede (b ), zoo zelfs, dat a nog drie a vier omwentelingen in de minuut

volbracht als h door trapsgewijze verduistering van hot lokaal geheel tot

rust was gebracht. Dit zou nu door een gering verschil in don aard of de

dichtheid van het in elk der heide aanwezige gas, of door oen verschil in

de wrijving, misschien kunnen verklaard worden. Maar dan is het volgende

volkomen onverklaarbaar; bij bestraling niet helder daglicht bewoog h zich

veel sneller dan a en maakte hv. dikwijls lö of 17 omwentelingen in dcn-

zelfden tijd, waarin a er slechts 10 of 11 volbracht. Is misschien het glas

van dit laatste meer diathermaan dan dat van het eerste? Dit moet nog

nader worden uitgemaakt.

Het t o r u g 1 o o p e ii. Sommige radiometers hebben de eigenschap, om, wan-

neer men de bestraling, die zo in snelle beweging brengt, plotselijk doet op-

houden, sneller dan andere stil te staan en daarna cenige omwentelingen te

maken in tegenovergestelde richting. Bovendien — en naar liet schijnt staat

deze eigenschap met de voorgaande in verhand
— gedragen zich verschillende

radiomotcr-cxemplarcn geheel tegenovergesteld, in het geval dat de bestra-

ling uitsluitend op de blanke zijde dor blaadjes of wiekjes gericht wordt.

Terwijl eenige daarvan, gelijk ik dit reeds vroeger van h beschreef, voortgaan

zich te bewegen in dezelfde richting als wanneer de zwarte zijden uitsluitend

of heide tegelijk aan de bestraling zijn blootgesteld, bewegen andere zich in

het eerste geval in tegenovergestelde richting, d. i. zóó, dat ook de blanke

jsijden door de stralen schijnen te worden afgestooten. Waaraan dit verschil

liggen kan, is nog niet uitgemaakt. Weiniiold en wautmann, die het beide

vermelden, komen daarin overeen, dat zij het toeschrijven aan een, misschien

zeer gering, verschil in de eigenschappen der stof, waaruit de wiekjes zijn

gevormd, met betrekking tot uitstraling en opslorpingsvermogcn, warmtegelei-

ding en specifieke warmte. Maar dit is
nog niet bewezen, veel minder in

bijzonderheden verklaard.
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In allen gevalle is mij gebleken, dat men bij deze Waarnemingen vooral

moet bedacht zijn op Je mogelijkheid van bewegingen
,

die hoogstens slechts

indirect en soms volstrekt niet door straling worden voortgebracht. Weiniiold

heeft wol is waar door eenigo opzettelijk van schuin staande wiekjes voor-

ziene radiometers bewezen, dat do beweging in ’t algemeen niet aan lucht-

stroomingen kan worden toegeschreven ; maar toch noemt men onder bijzon-

dere omstandigheden somwijlen bewegingen daarin waar, die onmogelijk door

iets anders kunnen worden verklaard. Zoo bv. kwam ik na eenige vcrgeefsche

pogingen om in h een rugwaartsche beweging te verkrijgen door de nabijheid

van een stuk ijs, op de gedachte om te onderzoeken wat wel het effekt zou

zijn van een sterke verkoeling van het gehecle glazen omhulsel. Daartoe stelde

ik dit aan een luchtstroom bloot, terwijl ik er voortdurend zwavelaether in

een zeer dun straaltje overheen deed loopen. Er ontstond nu geen eigenlijk

draaien, maar slechts eene vrij snel schommelende
, hoogst onregelmatige be-

weging, door oogenblikken van volkomen stilstand afgewisseld. Verwarmt men

bij a een klein deel van het omhulsel, ergens ter halver hoogte van den bol

gelegen, met den vinger, dan ziet men meestal de wiekjes zich verplaatsen,

maar slechts tot dat de lijn, uit het midden van het verwarmde plokje naar

het omwentclingsmiddenpunt getrokken, don hoek tusschon twee wiekjes mid-

den door deelt. Mot een veel sterker verwarmd klein lichaam vertoont h dit

ook en doet a dit voel sterker en duidelijker.

Challis’ verhandeling is voornamelijk bestemd om aan te toonen, dat

eene verklaring dor radiometerbewegingen opgesloten ligt in, of althans onge-

dwongen kan worden afgeleid uit beschouwingen on berekeningen , die hij

reeds veel vroeger, te beginnen met 1857, in hetzelfde tijdschrift had in

’t licht gezonden. Ik kan hem hier daarin, zonder te grootc wijdloopigheid, niet

volgen en vergenoeg mij dus met op te merken, dat hij tor ondersteuning

van zijne theorie slechts twee proefnemingen vermeldt. Een, door hem zelven

gedaan, betreft den invloed van een sterken magneet op de radiometerbewe-

gingen. Zij is slechts zoor kort en als in ’t voorbijgaan beschreven, en van

voorzorgen, genomen om magnetische of diamagnotische of inductiewerkingen

buiten te sluiten of in rekening te brengen, blijkt niets. De tweede is hem

medegedeeld. Daaruit zou blijken, dat, wanneer men een radiometer in eene

vloeistof rechtstandig laat drijven en deze door sterke straling getroffen wordt,

eene beweging van den gebeden toestel ontstaat in dezelfde richting, hoewel

natuurlijk veel langzamer, dan die der wiekjes.

Ik heb, deze laatste proefneming mot h herhalende, nooit cene beweging

kunnen verkrijgen als de door C. beschrevene, wel somwijlen eene in juist tegen-
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overgestelde richting. Het laatste was evenwel slechts dan het geval, als allo

omstandigheden samenliepen om eeno verklaring dier beweging zeer aanneme-

lijk te maken, uit door de bestraling in de ondersteunende vloeistof opge-

wekte stroomingen. LN
_

Het aardmagnetisme in Siberië. — Toen o. fouces in het vorige jaar

te Jenesscih was, vernam hij van cenige inwoners, dat gedurende een noor-

derlicht, in de streken ten noorden van die stad, het kompas geheel werkeloos

wordt. Hij voegt er bij, dat dit geenszins onwaarschijnlijk is in een streek,

waar het noorderlicht sterk en de horizontale werking van liet aardmagne-

tisme gering is. Ook ontving hij het bericht, dat de Siberische magnetische

pool van oauss door zekeren heer mullek bereikt is, en dat deze er de

magneetnaald vertikaal zag staan. (Nature
,

13 April 1876, p. 470).

HG.

SCHEIKUNDE.

Hydrocellulose. —
Met dezen naam bestempelt aimé ghiaiid de stof, die

men verkrijgt door cellulose, papier, enz. aan
de werking van een zwak

zuur, verdund zwavelzuur of zoutzuur, bloot te stellen. De met water uitge-

spoelde en gedroogde stof heeft dan een samenstelling, beantwoordende aan

de formule C l2 H n O u
.

Tevens ontstaat een weinig druivensuiker. De hydro-

cellulose heeft slechts weinig samenhang, is tot poeder wrijfbaar en oxydeert

zich gemakkelijk. Op eene temperatuur van 50" gehouden, wordt zij na

eenigo dagen bruin. Girakd schrijft de vorming van het perkamentpapier toe

aan eene zeer oppervlakkige verandering in hydrocellulose. Eene dieper indrin-

gende verandering ondergaan de weefsels of het papier, die met chloorkalk

worden gebleekt, en vervolgens op niet voldoende wijze van het laatste wor-

den bevrijd. De chloorkalk wordt dan door het koolzuur der lucht ontleed on

er wordt onderchloorigzuur vrij; dit gaat over in chloorwaterstofzuur, en dit

laatste tast het papier aan en verandert het in de brooze hydrocellulose. (l'Insti-

tut 1875, p. 383.) H(J>

Phosphorescence van het menscheljjk lichaam door phosphor-waterstof-

gas. — Dr. geo. maclean, te Princeton, deelt in een brief aan de uitgevers

van het American Journal, 1875, p. 298, liet volgende zonderlinge geval

mede:



61wetensciiappei.uk bijblad.

“Verscheidene jaren geleden, na oen gedeelte van den dag doorgebracht te

hebben met het doen van proeven met phosphorwaterstofgas (PH3 ), bereid

uit phosphorus on eene oplossing van potasoh, bevond ik, toen ik naar bed

ging, dat mijn geheele lichaam een licht van zich gaf, geheel gelijk aan dat

van phosphorus in do lucht. Of dit veroorzaakt was door eenig gas, dat aan

de verbranding was ontsnapt, of door inademing van de produkten der ver-

branding van het gas ,
en door latere afscheiding en langzame verbranding

aan de lichaamsoppervlakte, weet ik niet. Ik had geenerlei gewaarwording

die daaraan kon worden toegeschreven, en mijne gezondheid word er volstrekt

niet door gestoord.” hg.

Salpeterigzuur-vorming door tusschenkomst van Bacteriën. — Gewoonlijk

schrijft men de vorming van salpeterigzuur in water aan de oxidatie van

daarin aanwezigen ammoniak toe. Uit proeven van eduaud meusel blijkt,

dat dit zuur ook zonder aanwezig ammoniak ontstaan kan uit salpeterzure

zouten in water, onder tegenwoordigheid van verschillende koolhydraten,

suiker, gom, dextrine
, cellulose, amylum, mits dat bacteriën in het water

aanwezig zijn. Er heeft derhalve hierbij een desoxidatie-proces van het salpe-

terzuur plaats. (.Bcr. d. deuts. chem. Geselsch. 1875, n". 15, p. 1214).

HG.

AARDKUNDE.

Temperatuur van den aardbol. — Mohr heeft do temperatuur van de

aardschors (Les Mondes
, XL, p. 27) in een put te Speremberg, hij Berlijn,

onderzocht en die van dieper en dieper lagen steeds «/nemende bevonden, om-

streeks 0,05" R. voor elke 100 voeten. Hij besluit daaruit, dat waarschijnlijk

die temperatuur, op eene diepte van 5170 voeten of nog veel minder dan

2000 motors, reeds standvastig moet zijn. Zelfs als die vermindering slechts

0,01
u

R. in plaats van 0,05" bedroeg, zou nog volgens hem op eene diepte

van ruim 4000 meters die standvastige temperatuur moeten hecrschen.

LN.

PLANTKUNDE.

Tp van bloei der lente-planten. — Uit zes-en-twintigjarige waarnemingen

in den Hortus te Ediuburg leidt de heer MC NAB af, dat de volgende plan-

ten aldaar gemiddeld op de bijgevoegde dagen bloeien.
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Galanthus nivalis 25 Jan., Eranthis hyemalis 30 Jan., Hepatica triloba

31 Jan., Corylus avellana 2 Febr., Rhododendron atrovires 3 Pebr.,

Crocus susianus 4 Febr., Leucojum vernum 10 Febr., Daphne mezereum

22 Febr., Narcissus pumilus 10 Maart, Orobus vernus 11 Maart, Mus-

cari botryoides 18 Maart, Ribes sanguineum 22 Maart, Narcissus pseudo-

Narcissus 31 Maart, Fritillaria imperialis 1 April.

Onder de beproefde planten waren ook de drie variëteiten van Scilla bifolia,

de blauwe, de witte en de roode. Van dezen bleken do gemiddelde bloeitijden

te vallen: voor die met blauwe bloemen op 7 Maart, voor do witte op 17

Maart, voor de roode op 21 Maart.

Dit gaf aanleiding om te onderzoeken of er ook verband bestaat tusschen

do kleuren der bloemen en den bloeitijd. Van 909 soorten van planten word

zulks nagegaan. De uitkomsten voor de verschillende maanden zijn percents-

gewijs in het onderstaande tafeltje medegedeeld.

{Nature, 27 Januari 1870, p. 249.) hg.

DIERKUNDE.

Haaien in zoet water. —
De hoer w. w. woon, te Manilla, deelt in

Nature
,

8 Dec. 1875 p. 106, het volgende mede.

Nabij Manilla is een meer, de Laguna do Bay, van omstreeks negentig

E. mijlen in omtrek. Het ontvangt do wateren van eenige kleine rivieren uit

de provinciën Laguna en Morong en daaruit ontspringt de rivier Pasig, die

naar de baai stroomt. Het water van het meer is geheel zoet en drinkbaar.

Toch leyen daarin zaagvisschcn (Pristis) en nog een andere soort van kleine

haaien.

Tusschen de baai van Manilla en het meer breidt zich oen strook laag land

van eenige mijlen breedte uit. W. is van oordeel dat de tegenwoordige zaag-

visschen en andere haaien afstammelingen zijn van dezelfde soorten die in

het meer leefden toen die strook land nog niet bestond en het meer met

April. Mei. Juni. Juli.

Blauw.... . ...
16 43 71 93

Wit
... . . ...

14 36 70 97

Purper. . . . .... 4 28 01 92

Geel
.... ....

9 24 Cl 93

Rood
.... . . . .

9 25 62 94
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zout water gevuld was. Zij zouden zich allengs aan het zoete water gewend

hebben, even als van eenige in de zoetwaterraeeren van Zweden levende Crustaceën

door loven waarschijnlijk is gemaakt. hg.

Ornithosauriërs. —
In de vergadering der Linnean Society van 18 Nov.

j. 1. hield Prof. SEEi.Er eene voordracht, hoofdzakolijk strekkende ten hetoogc,

dat Pterodactylus onder do Vogels behoort gerangschikt te worden. Zijne

hoofdgronden zijn de volgende,

le. De gedaante der hersenen was die van Vogclhersenen.

2e. De beenderen zijn hol, met openingen voor het binnentreden van ver-

lengsels der luchtzakken.

3e. De voorste ledematen, ofschoon afwijkend van die der tegenwoordige

vogels, vertoonen toch hetzelfde plan als bij dezen. De carpus is nagenoeg

gelijk; de verlengde vinger is de index; bij eeno soort van Pterodactylus

heeft zij twee phalanges, als bij de vogels. De petagiaalvliezen zijn dorgelijkc

uitbreidingen als bij de vogels voorkomen.

4e. De aan het bekken en de achterste ledematen ontleende kenmerken

wijken minder af van die derzelfde deelen bij de vogels , dan men gemeend

heeft; de tibia heeft aan zijn einde eene trochlea, even als bij de vogels

gevormd door het daarmede vergroeide been van den tarsus. (Nature 2 Dec.

1875 p. 98).
•

hg.

MENSCHKUNDE.

Een mikrocephaal. —
In do vergadering der Parijsche Société d'Anthro-

pologie van
2 Juli 1&75 doelde do heer miekzejüwski eenige waarnemin-

gen mede aangaande een mikrocephaal, zijnde een man die tot aan zijn vijftigste

jaar geleefd heeft. Zijn spraak en verstandelijke vermogens stonden op den

trap van die van een kind van anderhalf jaar. Zijne hersenen wogen niet

meer dan 309 gram ,
een gewicht zoo gering, dat het verre beneden dat der

hersenen der grooto anthroppmorphe aapsoorten staat. In do zintuigen was

gecnerlci afwijking merkbaar, alleen waren smaak en reukvermogen weinig

scherp {Revue Scientific 1875 p. 302). hg.

VERSCHEIDENHEDEN.

De in Europa. — In oen voordracht, door n. s. culley

en n. saiune gehouden in het Institute of civil engineers te Londen, wordt
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medegedeeld dat er tegenwoordig in die stad reeds 24 verschillende huizon

in werking zijn tot het voortbewegen onder den grond van wagentjes, waarin

hriefpakketten en telegrammen, welke buizen tezamen een lengte hebben van

-18 Eng. mijlen of bijna 20 kilometers. Bovendien zijn er nog 4 zulke buizen

in werking te Liverpool, 3 te Dublin, 5 in Manchester, 3 te Birmingbam

en 1 te Glasgow. Het transport der telegrammen geschiedt op deze wijze veel

goedkooper dan door den telegraaf zeiven, vooral door het veel geringer aan-

tal bcamten dat daartoe vereisebt wordt.

Ook in Duitscbland begint men al meer en meer dit stelsel toe te passen.

In Berlijn althans, waar reeds sedert eenige jaren drie telegraafkantoren

met het hoofdbureel op deze wijze waren in verbinding gebracht, is men nu

bezig eene inrichting tot stand te brengen, die veroorloven zal daardoor

alle brieven, die ter bezorging binnen de stad aan de postkantoren worden

afgegeven, in onbegrijpelijk korten tijd hunne bestemming te doen bereiken.

Allo post- en hulpkantoren te Berlijn zullen, als deze gereed is, mot elk-

ander verbonden zijn door oen onderaardsebo, als ’t ware kringvormige buis,

waardoorheen onophoudelijk een wagentje door do luebtdrukking wordt voort-

gostuwd, dat de hriefpakketten aan elk dier kantoren brengt en de voor

andere bestemde van daar opneemt. Om de 15 minuten zal die verwisseling

aan elk kantoor kunnen geschieden. ln.

Allumoir électrique. — De instrumentmaker funckler alhier heeft in den

laatsten tijd onder dezen naam kleine toestelletjes in den handel gebracht,

die een aardig voorbeeld opleveren van de samenwerking van twee wetenschap-

pelijke beginselen tot eeno toepassing op hot dagelijksch leven. Het zijn kleine

kool-chroomzuur-zink clementjes, die in werking komen zoodra men eenknopje

neerdrukt en dus nevens de kool, die steeds daarin gedompeld blijft, ook het

zink mot de oplossing in aanraking brengt. Een van voren aan het werktuigje

bevestigd platinaspiraaltje geraakt nu door den elektrischen stroom aan ’t gloeien.

Op zich zelve zou die temperatuur niet toereikend zijn om andere dan zeer

brandbare voorwerpen te doen ontvlammen. Maar als het platina in dien toe-

stand in aanraking komt met den damp van petroloumaether, of met lichtgas,
dai treedt ook nog de bekende “catalytiscbe” werking van platina op water-

stofgas in ’t spel, zoo als die door de Davysche gloeilampjes wordt aanschouwelijk

gemaakt. Het platina wordt daardoor van rood-, witgloeiend en ontsteekt dus

het lampje, met eerstgenoemde vloeistof gevuld, of een gasvlammetje.

LN,
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STERREKUNDE.

Nieuwe maankaart. — Dr. schmidt, directeur van de sterrewacht te Athene,

heeft een nieuwe maankaart vervaardigd, die de vrucht is van vierendertig-

jarigo waarnemingen en metingen. Deze kaart is door de pruissische regeering

aangekocht en wordt thans gegraveerd in de werkplaats van den pruissischen

staf. Zij heeft 0 voeten in doorsnede en is derhalve op merkelijk grooteren

maatstaf dan de vroegere maankaart van beer en mUoler. Niet minder dan

34000 kraters en andere hergen zijn er op aangeteekend, behalve nog een

groot aantal andere bijzonderheden der maanoppervlakte. Eene beschrijving zal

de kaart vergezellen , die vennoedelijk nog in den loop van dit jaar zal ver-

schijnen. •
na.

NATUURKUNDE.

Bathometer van Siemens. — Op eene der conversazioni van de Royal

Society te Louden in Mei 1.1. trok, om zijne praktische beteekcnis vooral,

bovengenoemd werktuig in hooge mate de aandacht van al de aanwezigen.

De uitvinder had reeds in Januari 1.1, cene beschrijving daarvan aan de Royal

Society gezonden. Het bestaat uit een vertikaal opgehangen stalen buis, van

onderen en van boven bekervorinig verwijd, aan het ondereinde door een

gegolfde dunne st aalplaat gesloten en niet kwik geheel gevuld. Het midden

der gegolfde staalplaat wordt ondersteund door een stift, welke door vier

spiraalveeren van staaldraad daartegen aan wordt gedrukt. De werking der
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zwaartekracht op het kwik wordt dus door de spanning dor voeren in even-

wicht gehouden, en zoolang heide werkingen niet veranderen zal de stand

van hot kwik in een buis, die op de bovenste sluitplaat van het werktuig

geplaatst is, evenzeer onveranderd blijven. Maar zoodra de intensiteit dar

zwaartekracht eeno, zij het ook geringe verandering ondergaat, zal dit aan

ecne overeenkomstige verandering in den stand van het kwik bemerkbaar

worden
,

die door een mikrometerschroef met elektrisch contact zeer nauwkeurig

kan worden gemeten.

Men stelle zich nu dit werktuig voor, aan boord van een schip op zee

geplaatst. De werking van de zwaartekracht op het kwik zal dan toenemen

naarmate de zee op de plaats waar het schip zich bevindt minder diep is,

omdat de dichtheid van hot zeewater de eenheid weinig overtreft, terwijl die

van de vaste deelen der aardkorst op bijna 2,8 kan aangenomen worden. En

als eens do numerische betrekking tusschen deze diepto-verandering en die in

den kwikstand bekend is, welke betrekking Siemens uit theoretische beschou-

wingen heelt afgeleid en door proefnemingen gecontroleerd, dan kan men uit

de waarnemingen der laatste de eersto berekenen en dus het werktuig als

een dieplood gebruiken. Naar luid van les Mondes XL p. 63 et 93, waaraan

wij deze bijzonderheden grootendeels ontlcenen
,

stemmen de aanwijzingen van

den bathometer met die dor rechtstreeksche peilingen tot op 'l
l(l

overeen.

Dit verschil kan te minder verwonderen daar de laatste alleen de diepte doen

kennen onmiddelijk onder of althans slechts weinig achter hot schip; terwijl

de bathometer de gemiddelde diepte meet voor een vlak dat zich om dit punt

vrij ver uitstrekt.

Onder den naam van attractiometer vertoonde Siemens ook een op

het zelfde beginsel berustend werktuig, dat bestemd is om in ’t algemeen de

aantrekking nauwkeurig te meten, die verschillende massa's op eene gegeveno

massa kwik uitoefenen. Het kan kort beschreven worden als een bathometer,

waarvan do buis horizontaal en dus de eindvlakken daarvan vertikaal geplaatst

zijn, en die van eene inrichting voorzien is, welke de veranderingen in den

stand van de gegolfde staalplaat eenigo duizend malen vergroot vertoont. De

aantrekking, door eene massa van 50 kilogrammen op het kwik uitgeoefend,

waa daaraan zeer duidelijk bemerkbaar, en zelfs de nadering van een der toe-

schouwers verraadde zich duidelijk door een standsverandering van den index.

LN.

Afleider-spitsen. —
In de zitting der Académie des Sciences van 22 Mei 1.1.

vestigde ue ujca de aandacht op het feit dat platina-spitsen, afkomstig van
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het observatorium op den Vesuvius, bij ondersoek gebleken zijn van 10 tot

12 ten honderd lood te bevatten. Men begrijpt dat het metaal daardoor zeer

veel smeltbaarder wordt en dus voor het doel minder geschikt. Het gemak-

kelijkst is deze vervalsching aan de dichtheid te herkennen, welke daardoor

evenzeer verminderd wordt. Bovendien wordt de blaasbuisvlam daardoor dui-

delijk groen gekleurd. Andere spitsen, te Parijs bij de gebrs. chappois

gekocht, waren loodvrij. !,N-

Voortplanting der warmte in kristallen. -- Jannettaz {Journal de

physiqve V p. 150) onderzoekt deze voortplanting, zonder de kristalplaatjes

te doorboren, met behulp van een zeer klein afgeknot kegeltje van platina,

aan bet grondvlak waarvan twee niet te dikke draadjes van hetzelfde metaal

verbonden zijn. Wordt een elektrische stroom van genoegzame sterkte daar

doorheen geleid, dan gloeit het draad en spoedig ook het kegeltje sterk

genoeg, om, wanneer dit met de spits op een kristalplaatje geplaatst wordt,

dat op de gewone wijze met was of gckleurden reuzel bedekt is, de cirkels

of ellipsen voort te brengen, die de wijze van voortplanting der warmte in

verschillende richtingen doen kennen. ln.

PHYSIOLOGIE.

De plethysmograaph en zijne toepassing. — De heer a. mosso, professor

aan de nniversiteit te Turijn, heeft een vernuftig werktuig bedacht, bestemd

om do veranderingen te ineten in het volume van organen van menschen of

van dieren tijdens 'Tiet leven, bepaaldelijk van die veranderingen welke het

gevolg zijn van de uitzetting of inkrimping der bloedvaten. Hij heeft aan dit

werktuig den naam van pleth/smograaph gegeven. Eene uitvoerige beschrij-

ving zoude cenige afbeeldingen vorderen. Wij bepalen ons dus tot het volgende.

Een glazen vat van verschillenden vorm en grootte, en dat geheel met water

is gevuld, dient tot opneming van hot deel dat men aan het onderzoek onder-

werpen wil, b.v. do arm van een mensch. Door middel van een gepast caout-

choucvcrband wordt het vat aan het open einde gesloten. Aan het andere

einde bevindt zich een caoutchoucbuis, die ook met water is gevuld en welker

holte met die van het zoooven genoemde vat in verband staat. Verandert het

volume van het daarin besloten orgaan, dan treedt dus water in of uit de

caoutchoucbuis. Om die verandering zichtbaar te maken opent zich de buis in

een klein procfglaasje, dat ook eene zekere hoeveelheid water hevat. Deze
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hoeveelheid wordt derhalve vermeerderd of verminderd, naar gelang water

uit de buis toestroomt door vermeerdering van het volume van het orgaan,

of opgezogen wordt wanneer het orgaan inkrimpt. Hot proefbuisje is loodrecht

opgehangen aan twee koorden die over twee kleine katrolschijven loopen en

van onderen een tegenwicht dragen. Aan dit tegenwicht is een schrijfpen

bevestigd, die op een ronddraaienden cylinder, gelijk reeds sedert lang bij

physiologische onderzoekingen in gebruik is, een lijn schrijft, welke den stand

van het water in het proefbuisje aanwijst. Treedt namelijk water in het

laatste, dan wordt dit zwaarder, en het tegenwicht met de schrijfpen rijst.

Vermindert daarentegen het water in het proefbuisje, dan wordt dit lichter,

en het tegenwicht met de schrijfpen daalt. Om aan het proefglaasje bij de

op- en ncdergaande bewegingen eene zekere stabiliteit te geven, dompelt het

ondereinde van het proefbuisje in een vat, dat met een mengsel van water

en alkohol is gevuld.

Volgens de medcdeelingen van den uitvinder is deze toestel uiterst gevoelig

en geeft zij geheel vertrouwbare aanwijzingen omtrent den toestand van het

peripherische vaatstelsel in het onderzochte
orgaan , alsmede van den invloed dien

hetzij uitwendige omstandigheden of zekere geneeskrachtige stoffen daarop

uitoefenen.

Hij heeft zich o. a. van dezen toestel bediend om de werking van het

chloral op het vaatstelsel te onderzoeken. Wij kunnen hem hier echter niet

verder volgen, maar verwijzen den daarin belangstellenden lezer naar de Revue

scientifique van 27 Mei 187G, waar hij ook de noodige afbeeldingen vinden zal.

HG.

Gevolgen van beleediging der canales semiclrculares. — Plouuens had

aangetoond dat hierop bij duiven eigenaardige bewegingen van den kop en

liet lichaam ontstaan. Cyon bevestigt dit, maar voegt er bij dat de storingen

in de beweging niet bij alle dieren dezelfde zijn. Bij den kikvorsch b.v. bepalen

zij zich tot de spieren van den romp, bij de duif vooral tot die van den

kop, bij het konijn tot die van den oogbol. De meening dat hot verlies van

evenwicht bij zulke dieren het gevolg is van het onvermogen om den kop in

den normalen stand te houden, en dat de eigenaardige bewegingen der

oogbollen moeten dienen om de verplaatsing van den kop te compenseren ,

is verkeerd: beide hebben plaats bij volkomen normalen stand van den kop.

Prikkeling van een kanaal veroorzaakt altijd beweging van beide oogbollen,

maar deze wijken steeds in tegenovergestelde richting af. {The Academy,

May 13, 187G). d i„

*/
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SCHEIKUNDE.

Os miurn. — Devidi.e en debuay hebben aan de Academie des Sciences

in hare vergadering van 8 Mei 1.1. een nieuwe afscheidingswijze van dit metaal

doen kennen. Zij leiden daartoe osmiumzuur in dampvorm door eene gloeiende

porseleinen buis, waarvan de wanden met zuivere koolstof zijn bekleed door

vooraf damp van benzine daardoor heen te leiden, welke in aanraking met

hot gloeiende porselein ontleed wordt. Zoo wordt het metaal verkregen in

kleine kristallen, uit cuben of rhomboeders, naar het schijnt, zamengesteld.

Het is grijsachtig blauw van kleur, door herhaalde terugkaatsing geeft het

violet licht. Harder dan glas, dat hot gomakkelijk krast, bezit het de grootste

bekende dichtheid: 22,477. i,u.

Ontstaan van vet bij de verrotting van eiwit. — Omtrent het al of niet

ontstaan van vet bij het verrottingsproces der eiwitachtige stoffen, bestaat

nog onzekerheid. Vooral de vorming van het zoogenaamde lijkenvet (adipocire)

scheen daarvoor te pleiten. Reeds onru.A had echter de meening uitgespro-

ken
,

dat dit niet van de verrotting der eiwitzelfstandigheden, maar van het

reeds in het lichaam aanwezige vet afkomstig was. Anderen hadden dit echter

tegengesproken. Blondeau had uit ondeizoekingen aan in kelders bewaarde

kaas afgeleid, dat een gedeelte der caseine zich in vetten omzet. Biiassieu

vond bij herhaling van dit onderzoek juist het tegendeel; een gedeelte van

het vroeger in do kaas aanwezige vet was verdwenen.

Bij die onzekerheid besloot de heer ai.fked sÉcbetan proeven te nemen

met eiwitstoffen, tfte vooraf zorgvuldig van alle vet bevrijd waren door her-

haalde uittrekking met ether. Uit vier proeven, genomen deels met het eiwit

van kippeneieren, deels mot dat van vleesoh, gedurende eenige maanden aan

de verrotting blootgesteld, hetzij in stroomend water of in den grond, bleek

dat er geen spoor van vet daarbij gevormd werd. no.

Gallium. — Het is den heer i.ecoq de dosuaudhan gelukt eene hoeveel-

heid van 10 ccntigrammen van het nieuw door hem ontdekte metaal (zie

Bijblad bladz. 12 ) in zuiveren toestand daar te stellen.

Het zuivere gallium heeft eene dichtheid van 4,7 bij 15" C. Zijne merk-

waardigste eigenschap is echter zijne groote smeltbaarheid. Reeds bij 29 ',5

gaat het in den vloeibaren staat over, zoodat het reeds smelt wanneer men

het tusschen de vingers houdt. Eenmaal gesmolten zijnde, kan het verschei-
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dene graden beneden het smeltpunt, zelfs tot 0° worden afgekooid, zonder

dadelijk weder vast te worden. Eenmaal weder vast geworden zijnde, is het

metaal hard en laat zich snijden. Zelfs bezit het een zekeren graad van

hamerbaarheid ( Compt. rendus , 1 Mai 187G
, p. d036).

HG.

Salicylzuur. — De Lekende antiseptische eigenschappen van salicylznur zijn

door KOLDE (.Journal der Prakt. Chemie
, XIII, 106) nader onderzocht, en

hij heeft bevonden dat zij zeer groot zijn , terwijl zij bij het met salicylzuur

isomere acidum paraoxyhenzoicum geheel ontbreken. Onder andere proeven

vermelden wij deze, dat 100 liters bier in den tijd van vijf maanden volko-

men zuur werden, terwijl eene gelijke hoeveelheid, waarbij 5 grammen van het

zuur gedaan waren, al dien tijd goed bleef. Salicylzuur heeft ook dit voor,

dat het geheel smakeloos is. d. l.

PLANTKUNDE.

Dionaea muscipula. — Over deze merkwaardige plant zijn onlangs nieuwe

onderzoekingen medegedeeld door decandolle in de Archives d. Sc. phys,

et natur. der Bibliotheque universelle, 15 April 187G, N '. 220. p. 400.

Deze onderzoekingen betreffen het maaksel der bladeren en van hunne aan-

hangsels ,
hunne ontwikkeling, alsmede de vraag aangaande de zoogenaamde

carnivore natuur van deze en eenige andere planten. Zij sluiten zich aan de

bekende onderzoekingen van darwin hierover.

Decandou.e doet terecht opmerken, dat het niet voldoende is het bewijs

te leveren dat insekten, vleesch enz. door de bladeren verteerd en opgenoraen

worden, maar dat, zal men eene plant werkelijk carnivoor mogen noemen, het

blijken moet dat de opgenomen stoffen ook geassimileerd worden
,

on dat deze wijze

van voeding op eenigerhande wijze ton nutte dor plant strekt. Dit kan alleen

door vergelijkende proeven worden uitgemaakt. Hij koos daartoe vier planten,

die zoo na mogelijk gelijk waren en onder gelijke omstandigheden geplaatst

werden, Alleen werden twee met insekten gevoed, terwijl de twee anderen

die niet ontvingen. De uitkomst was dat er geenerlei verschil in den groei

en ontwikkeling van beiderlei planten werd waargenomen.

Wij kunnen hem hier niet volgen in zijne uitvoerige beschrijving van het

maaksel en de ontwikkeling der organen, maar vergenoegen ons met de over-

neming zijner conclusiën.

1De op slorping van stoffen van dierlijken oorsprong is niet van recht-

streeksch nut voor den groei en de ontwikkeling der Dionaea.
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2°. De raudaanhangsels vormen met den rand der bladschijf een afzonder-

lijk lid van het overige blad, hetgeen verklaart waarom hunne beweging niet

te gelijker tijd met die der kleppen plaats heeft.

3°. Do stervormige haren en do kliertjes ontwikkelen zich alleen uit opper-

huidscellen, terwijl het onder de opperhuid gelegen parenchym mede bijdraagt

tot vorming der drie prikkelbare haren.

4°. Aan beide oppervlakten der vleugels van den bladsteel bevinden zicli

stomata, terwijl aan de kleppen alleen aan de ondervlakte stomata voorkomen.

5°. Het anatomisch maaksel en de ontwikkeling der onderscheidene gedeel-

ten van liet blad maken de hypothese waarschijnlijk, dat de bewegingen der

kleppen het gevolg zijn van de verandering van turgescentie der cellen die

het parenchym der bovenvlakte samenstellcn, hetwelk alleen actief daarbij

schijnt te zijn.

6". Do prikkelbare haren brengen eiken schok onmiddellijk over op hot onder

de opperhuid gelegen parenchym. hg.

DIERKUNDE.

Voortplanting van Amblystoraen. —
Het is bekend dat in 18G5 dumkrh,

eenige Axalotls hunne kieuwen zag verliezen en veranderen in Amblystomen.

Baar de Axolotls dus larven bleken te zijn, die zich als zoodanig voort-

planten ,
dacht men dat de volkomen dieren dit niet deden, temeer omdat

de in het Museum getransformeerde Amblystomen gedurende 10 jaren geen

geschiktheid tot voortplanting vertoonden. In 1804 kregen die Amblystomen,

tengevolge van eene andere inrichting van do menagerie der roptilcn, meer

vrijheid; zij werden levendiger en thans hebben zij eieren gelegd. De larven,

die daaruit zullen voortkomen, zullen door den hoogleeraar L. vaii.lanï met

zorg in hunne ontwikkeling worden nagegaan. (' Compt. rend. Tom LXXXII,

pag. 71G). d. l.

Middelen tot bewaring van lagere zeedieren. — De professoren verbied

en p.ice bevelen tot bewaring van Actinien, Hydroidpolypen, Ctenophoren en

dergelijke zeedieren in uitgostrekten toestand het volgende middel aan. Bij

het dier in een geringe hoeveelheid zeewater wordt langzaam eene verzadigde

oplossing picrinzuur gevoegd. Wanneer het dier dood is, wordt het overge-

bracht in eene zuivere, verzadigde oplossing van hetzelfde zuur en daarin van

een tot drie uren gelaten. Daarop wordt het gebracht in alkohol van GO tot
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70 proc. Na een paar dagen wordt de alkoliol vernieuwd, en dit wordt zoo-

lang herhaald , totdat al het water uit het voorwerp getrokken is. Actinien

konden aldus in hijna geheel nitgestrekten toestand bewaard worden.

ïer bewaring van Gasteropodeu in uitgestrekten toestand voldeed hun het

bost het dier in eene geringe hoeveelheid zeewater te laten stikken, alvorens

het in alkohol over te brengen. (.Americ. Journ. 1875, p. ‘201).

HO.

Betrekking tusschen bet aantal kiezen en de afmetingen der aangezichts-

beenderen by den bond. —
Dat er afwijkingen van de normale formule der

kiezen bij de honden (") bestaan, is door ms bi.ainvii.le
,
geoffboy, saint-

iiilaire, geuvais on maoitot opgemerkt. H. toussaint toont aan welke

betrekking er tusschen bet aantal kiezen en de afmetingen der aangezichts-

beenderen, vooral de lengte der kaken bestaat. De uitersten in dit laatste

opzicht vormen de bulbond en de hazewindhond. Bij den eersten is de formule

soms I , . ja l ; bij den laatsten (Compt. rend. Tom LXXXII, pag. 754.)

1). L.

MENSCHKUNDE.

Blijvend tnsschenkaaksbeen bij menschen. — De lieer a. iioujou heeft in

eene bergachtige streek van het departement Puy-de-Dóme moderne schedels

gevonden van welke het tnsschenkaaksbeen zeer zichtbaar was. De fissuur,

die de grensscheiding er van uitmaakt, begint aan het foramen incisivum,

cn is nog zeer zichtbaar op schedels van menschen van meer dan veertig

jaren. Deze schedels zijn brachycephaal, massief en grof, mot zeer uitstekende

wenkbrauwbogen en wangbeenderen , en met sterk prognathekaken. Zij belmoren

tot een donkerkleurige type, die in de bergen van deze streek niet zeldzaam

is. Nooit heeft de schrijver deze eigenschap op eenig cranium uit Limagne

of uit de omstreken van Parijs ontmoet; liet eenige fransche cranium dat

haar bezat, was dat van eene prognathe jonge vrouw uit de omstreken van

Saint-Acheul. Is dit karakter, dat men overigens alleen bij Negers en Austra-

lia's
,

en dan nog alleen bij jongere voorwerpen dan de bovenbedoelde aan-

treft
, eigen aan een der oudste fransche rassen, of slechts een plaatselijk

gevolg van degraderende invloeden? {Compt. rend. Tom LXXXII, pag. 8ü2j.

D. L.
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STERREKUNDE.

Periodiciteit der zonëruptiën. — Behalve de reeds bekende hoofdperiode van

elf jaren der zonnevlekken schijnt nog een tweede van korteren duur te be-

staan. Dr. Lohse namelijk heeft in do het onlangs verschonen 3do stuk der

Beobachtungen angestellt auj der Sterrenwarte des Kammerherrn von Bülow

uit eene nauwkeurige vergelijking der teekeningén van protuberansen
, uitge-

geven door de Italiaansche .spectroskopische maatschappij, afgeleid dat voor-

eerst de maxima en minima der protuberansen gelijken tred houden met

de maxima en minima der zonnevlekken, en ten tweede dat deze maxima

en minima om de vijftig dagen terugkeereu. hg.

NATUURKUNDE.

Diepzeethermometer van Negrctti en Zambra. — Dezer dagen kwam mij

oen exemplaar van dit werktuig onder de oogen. Zoover ik weet, is het in

Nederland nog niet of althans zeer weinig bekend. Ik wil dus beproeven,

om den lezers van dit bijblad althans een denkbeeld te geven van de zinrijk ge-

vonden inrichting daarvan. Men kent sedert lang den maximum-thermometer

van deze instrumentmakers, waarbij de index niet is een ijzercilindertje, zoo

als in die van vroegere inrichting, maar de gewone kwikkolom in do buis
,

welke dicht bij liet reservoir eene vernauwingheeft, zoodat het kwik wel dooi-

de uitzetting bij verwarming in de buis treden, maar niet bij verkoeling we-

der naar het reservoir terugkeereu kan. De diepzeethermometer nu heeft

een dcrgelijke vernauwing op dezelfde plaats; maar een veel minder sterke
,
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zoodat het kwik, hij verkoeling, door zijn gewicht en door den samenhang

zijner deeltjes ook weer in de hol terugtreedt. Toch brengt die vernauwing ,

en dit is het waarop alles hier aankomt, teweeg dat, als de buis het on-

derstboven gekeerd wordt, de kwikkolom steeds op een standvastigen afstand

van de bol afbreekt en naar beneden zakt, en dat hare lengte, op elke an-

dere plaats van de buis gemeten, de temperatuur doet kennen, die het kwik

op het oogenblik der omkeering had. De buis is langer dan die van een

gewonen thermometer en U vormig gebogen. Geschiedt de omkeering op daar-

toe geschikte wijze, dan zakt de afgebroken kwikkolom eerst in de bocht en

dan in den anderen arm, die van eene schaal voorzien is, en blijft daar
,

ook als het werktuig, door eene voortgaando draaiing in dezelfde richting,

weer in zijn vorigen stand wordt gebracht. Men begrijpt nu lichtelijk dat

om het instrument, waarvan de bol op de bekende wijze tegen den storeuden

invloed der hydrostatische drukking is gewapend, te gebruiken, men niets

anders te doen heeft dan hot cenigcn tijd in aanraking te laten met de

waterlaag, waarvan de temperatuur moet worden bepaald, en het dan op de

bovenbeschreven wijze daar om te keeren. En dit omkeeren geschiedt nu ook

door het werktuig zelf met behulp van een arohimedische schroef, die aan-

gebracht is onder aan het ijzeren raam, waarin de thermometer, om eene

horizontale as bewegelijk, is opgehangen, on die door den weerstand van hot

water alleen de draaiing doet geschieden. Neerlaten tot op do begeerde diepte,

na cenigcn tijd weder ophalen en aflezen: ziedaar dus alles wat men te doen

heeft; want dezelfde archimedische schroef brengt ook, bij het neerlaten, den

thermometer in don stand, dien hij bij het aannemen der te meten tempera-

tuur hebben moet. ln.

Lood in platina. — Als een vervolg op de mcdedceling van de uica (zie

hiervoor hl. 66) berichtte FRANCïSQüE MIGUEL aan dè Academie des Sciences,

in hare zitting van ‘20 Mei 11., dat hij een aantal platinaspitsen voor afleiders

op de aanwezigheid van lood onderzocht had en in 4';,, daarvan dit laatste

metaal, en wel van 0 tot 17
,

had gevonden.
'

ln.

Kopordraadkabels voor afleiders. — In de volgende zitting der Académie

zond michel opnieuw een nota in, ditmaal over de nadeelen, aan het ge-

bruik van zulke kabels verbonden. Onder don invloed der elektrische stroo-

men, zegt hij, worden de draden daarvan binnen korten tijd broos; de in-

vloed van regen en wind voegt zich daarbij, en dus vindt men spoedig in den

bundel een aantal draden op verschillende plaatsen gebroken, zoodat de ka-
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bel geheel ongeschikt is geworden om aan eenigszins sterke ontladingen weer •
stand te bieden.

In Zuid-Duitscliland worden, naar men rnij voorleden jaar te München

mededeelde, deze kabels om dezelfde reden nog slechts bij uitzondering ge-

bruikt.
LN.

Luchtverdunning door kool. — dewar en tait hebben (Les Mondes XL

V- 285) een voor de proeven van cuookes zeer voldoende luchtverdunning

verkregen met behulp van het opslorpingsvermogen van houtskool. Zij verhit-

ten die in de ruimte, waarin zij do lucht zoo ver mogelijk verdunnen door

een kwikluchtpomp, en laten ze daarna verkoelen. Na korten tijd gaan dan

de ontladingen niet meer daarin over tusschen platinaspitsen
,

die op G,5 mm.

afstands van elkander zijn geplaatst.

Van do uitkomsten, die o. en t. verkregen toen zij in zulk een ruimte de

proeven van Crookes herhaalden, is zeker wel deze het belangrijkst, dat in

hetzelfde vat en door dezelfde bestraling waardoor een glazen schijfje duide-

lijk “afgestoten” werd, een schijfje klipzout volkomen onbewogen bleef.

LN.

Voortplantingssnelheid der elektriciteit. - lovering stelt voor (Ibid. p.

355) om wat nog veelal de voortplantingssnelheid der elektrische stroomen

genoemd wordt te meten met behulp der bekende geluidsfiguren van i.issajous.

Hij laat twee gelijkgestemde stemvorken, van spiegeltjes voorzien, aanhoudend

trillen door op geschikte wijze aangebrachte elektromagneten en een verbreker.

Het is nu gemakkeffjk alles in do stroombaan zoo te regelen, dat zij niet

slechts in trillingstijd, maar ook in phase overeenstemmen en dus door com-

binatie van hare trillingen do bekende diagonaalstreep geven, objectief of in

een kijker. Verandert men nu den weerstand in die baan, door tusschen beide

elektromagneten een geleider, veel langer dan te voren, te plaatsen , dan zal

er een phascnvcrschil ontstaan, dat door trapsgewijze verlenging van dien

geleider gemakkelijk te brengen is tot een, ’t welk dit phascn-vcrschil duidelijk

doet kennen. In dit geval kan men daaruit en uit het bekende trillingsgetal

der stemvorken berekenen, hoeveel tijd, welke breuk eener seconde aan tijds-

verschil ontstaan is, on daaruit in het algemeen de genoemde “voortplantings-

snelheid” in den gebezigden geleider. ln.

Differentiaal actinometer. — Men kent don actinometer van becquerel
,

uit
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twee geiodeerde zilverplaten bestaande, die te zamen in een elektrolyt ge-

dompeld zijn en met een rheoskoop verbonden, waarin zij oen des te sterkere

afwijking teweeg brengen, naarmate de chemische werking sterker is, welke

de eene ondervindt van het licht dat haar treft. Egoroff berichtte aan de

Academie des Sciences, in hare zitting van 19 Juni 11., dat hij vooral, wat de

gevoeligheid aangaat, uitnemende resultaten had verkregen van dit werktuig,

door twee dergelijke actinometers “in tegenstelling” en met een zeer gevocli-

gen rheoskoop te verbinden. Als photometer, en vooral om de absorptie-coëf-

licient van verschillende stoffen voor de ultraviolette stralen te bepalen, vond

hij deze inrichting uiterst geschikt. ln.

SCHEIKUNDE.

Vorming van alkohol binnen in vruchten. —
Het voor eenigen tijd aan

de Fransche akademie door o. lechartier en f. Bellamy medegedeelde feit,

dat in vruchten, die afgesloten van zuurstof bewaard worden , zich alkohol on-

der gelijktijdige ontwikkeling van koolzuur vormt, is door iieinricii strüve

te Tillis bevestigd. Indien geheel ongekwetste druiven in een gesloten vat met

water gebracht worden en men daarmede een luchtpomp verbindt, dan treedt

uit de druiven een gas, dat, in een Liebigs-bollen-apparaat opgevangen , blijkt

koolzuur te zijn. Bij voorzichtig uitpompen kan men, zonder dat de druiven

bersten, dit uitstroomen van koolzuur verscheidene dagen lang zien voortdu-

ren. Breekt men de proef af, dan vindt men in het water alkohol en eenigo

gistoellen, maar bovendien is alkohol in de druiven zelve bevat, zonder dat

daarin eenige gislcellen waarneembaar zijn.

(lier. der dents. chem. Gesellsch. 1870, N ’0. p. 501)
HG.

Osmium. — In de vergadering van 8 Mei 1876 bood Ihimas, namens sainte-

claire deville eenige voorwerpen van metallisch osmium aan, door den

laatste op tweederloi wijze verkregen. Het osmium is een fraai blauw metaal;

het\ onderscheidt zich van alle overige metalen door zijne grootc hardheid,

want het krast het glas. Zijn specifiek gewicht bedraagt 22,477 en overtreft

dat van allo overige metalen, wellicht met uitzondering van het iridium. Het

kristalliseert in den vorm van blauw-violette schilfers, die schijnen te bestaan

uit teerlingen of uit rhomboëders die den teerling nabij komen.

Ook de beide wijzen van bereiding verdienen vermelding.
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1 "• Dampen van osmiumzuur worden over zuivere koolstof geleid. Daartoe

wordt eerst de damp van benzine door een tot gloeiens verhitte porceleinen

buis gevoerd. De door de ontleding vrij geworden kool slaat dan tegen den

binnenwand der buis aan. Daarop laat men er den damp van osmiumzuur,

vermengd met stikstof, door stroomen. De zuurstof van bot osmiumzuur ver-

bindt zich met de koolstof, die als koolzuur ontwijkt, en hare plaats wordt

door osmiummotaal ingenomen, dat ten slotte derhalve een hollen cylinder
daarstelt.

2". Amorh poedervormig osmium wordt opgelost, bij een hooge tempera-

tuur , in drie tot viermaal zijn gewicht gesmolten tin. Bekoeld zijnde, wordt

de metaalmassa behandeld met chloorwaterstofzuur. Dit lost de tin op en

laat het osmium in de gedaante van kleine kristalletjes over, die vervolgens

gezuiverd worden door er een stroom van ohloorwaterstofgas over te laten

strijken. hg.

Nieuwe bereiding van platina-zwart. — Volgens den lieer milan n. zdraw-

kowicii is het voldoende om platina-tetrachloruur met glycerine te doen

koken, om daaruit platina-zwart te doen praecipiteeren. Het aldus verkregen

platina-zwart is echter grijsaohtig van kleur en weinig werkzaam. Men ver-

krijgt echter een catalytisch zeer werkzaam platina-zwart, door eerst hij do

glycerine een weinig caustische potaseh te voegen, dit mengsel tot kookhitte

te verwarmen en er dan de oplossing van het platina-zout in te druppelen.

Het gepraecipiteerde platinazwart wordt, door het achtervolgens met chloorwa-

terstofzuur en met water te koken, gezuiverd. (Revue scientifique, 187 G

p. 384). *
hg.

Invloed der drukking op de gisting. — Uit vroegere proeven van paui. hert

is gebleken dat samengedrukte lucht, of ook zuurstofgas alleen
,

dieren en plan-

ten doodt. Het was derhalve waarschijnlijk dat die vorm van gistingsver-

sohijnselen ,
welke ontstaat door rnikroskopische wezens, in samengedrukte lucht

of zuurstofgas niet zoude optreden. Ecne reeks van proeven heeft zulks be-

vestigd. Vleesch, eiwit, urine , wijn , vruchtensappen ondergaan in samengedrukte

lucht bijna geene verandering, er vormen zich ook geen schimmels. Ook melk

ondergaat geen andere verandering dan dat zij stremt. Daarentegen oefent de

samendrukking der lucht geen invloed uit op die gistingsverschijnselen, welke

alleen van de tegenwoordigheid van zekere, niet levende stoffen afhangen.

(Annales de Chemie et de Physique ,
1876 Fevrier.) hg.
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PLANTKUNDE.

Invloed van verschillende stoffen op de transpiratie der planten. In de

Maart-vergaderiug der Weener Akademie deelde de heer wiÈsner oenige

proeven van den heer uunoEnsTEtN mode
,

waaruit hij de volgende uitkom-

sten afleidt.

1 °. Verdunde zuren versnellen de transpiratie der planten, alkaliën vertra-

gen haar.

2°. Wanneer oplossingen van verschillende zouten (salpeterzure kalk, sal-

peterzure, koolzure en phosphorzure potas, salpeterzure en zwavelzure am-

moniak, zwavelzure magnesia, chloorsodium) worden aangewend, dan hangt

de hoeveelheid der verdamping, vergeleken met die welke plaats heeft onder

den invloed van gedistilleerd water, af van de hoeveelheid zout die in de

oplossing is. Oplossingen welke tot 'l.,
g

percent van liet zout bevatten,

versnellen de transpiratie; oplossingen daarentegen, waarin tot 1 perc.

zout bevat is, vertragen haar.

3
;l Indien oplossingen van voedende stoffen worden gebruikt, is de trans-

piratie geringer dan onder de werking van gedistilleerd water, zelfs bij eenen

graad van concentratie, waarbij anders de transpiratie versneld wordt.

4". De waterige aftreksels van humus vertragen insgelijks de transpiratie.

( l'Jnstitut
,

187ü p. 174.) ug.

DIERKUNDE.

Nut van geel glas voor insekteu-verzamelingen. —
De heer f. plateau had

het vermoeden uitgesproken dat de kleuren van vlinders onder geel glas be-

waard zouden blijven. Do heer caphonieu heeft dit vermoeden aan de proef

getoetst. Hij plaatste een aantal exemplaren van Euchelia Jacobaea, waarvan

de vleugels aan de ondervlakte donker karmijnrood zijn, onder blauw'groen,

gec\ en kleurloos glas.

Eceds na verloop van veertien dagen was onder laatstgenoemde glassoort

de kleur blijkbaar aangetast. Na negentig dagen was deze in een geelachtige

tint veranderd.

Ook onder het blauwe en groene glas greep eene dorgelijke verandering

plaats, doch langzamer.
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Onder het gele glas daarentegen was de oorspronkelijke karmijnkleur na

negentig dagen nog nagenoeg geheel onveranderd. (,Nature, 20 April 1870,

p. 483.) ho.

Een reusaclitige hydroidpolyp. — In een brief van wijville Thomson
,

aan

boord van de Challenger aan allman
, gaf eerstgenoemde bericht van een

opmerkelijke vangst, gedaan in het noordelijk gedeelte der Stille Zee. Op

34 37’ N. B., 140 32’ O. L., uit eene diepte] van 1875 vademen, en een

andermaal op 37*41’ N. B., 177 °4’ IV. L., uit eene diepte van 2900 vade-

men, werden hydroidpolypen opgehaald, behoorcndo tot het geslacht Mono-

caulus en de familie der Corynidae ,
die allo bekende hydroidpolypen verre

in grootte te boven
gaan. Bij de meeste der opgehaalde exemplaren was do

steel omstreeks 4 voet lang, bij een zelfs 7 voet en 4 duim. De dikte van

den steel bedroeg ongeveer een halven duim. Het polypenhoofd, ongeveer 1 'L

duim lang, draagt meer dan 100 tentakels, elk van ongeveer 4 duim lang

De voortplanting geschiedt niet door zich afscheidende gcslachtsdieren (me-

dusen) maar door sporosacci.

Op diezelfde diepten werden ook vele visschen (Ophidoiden, Macruriden,

Scopelliden), verscheidene Gasteropoden , talrijke Crustacedn (Dorippe ,
Gala-

tea, Carididen, Scalpellam), cenige weinige Anneliden (Aphooditacea), Echi-

nodermen (Brisinga, Phormosoma
,

Diadema, Ophiuren en Holoturkin)
,

Au-

tliozoiin (Isis, Primnoa, Polythoa ,
Actinia) en een paar sponsen met het

net opgehaald. (Nature
,

28 Oct. 1875). hg.

Phosphorzure kalk in de schaal der trilobiten. — Het is bekend dat de

schalen van kreeften en krabben phosphorzuren kalk bevatten. Do heeren mens

en hudleston hebben dezen ook in de schalen van Trilobiten in aanmer-

kelijke hoeveelheid gevonden. Zij schrijven ten deele daaraan het aanmerke-

lijke gehalte aan phosphorzuren en ook aan koolzuren kalk toe, dat in sommige

lagen van het Cambrische stelsel in Schotland voorkomt, on dat
op sommige

plaatsen tot 10 proc. van het eerste en tot 40 proc. van het laatste zout be-

draagt. Zij besluiten daaruit terecht, dat de zeeën van dit verwijderd tijdperk

geenszins zoo arm aan dierlijk leven waren, als men wel eens meent. (Philos
.

Magazine. 1876 p. 415.) hg.

Ceratodas. — Van het merkwaardige dipnoischc visschengeslacht Ceratodus
,

waarvan do eerste levende soort voor een paar jaren door kiiefft in de rivier
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Burnett in Nieuw-Holland werd ontdekt , is thans eenc tweede door den Pran-

schen consul to Melbourne, den heer Francis de castelnau
,

in de rivier

Pitzroy gevonden. Volgens hem verschilt zij genoeg van de eerst bekende

soort om tot een nieuw geslacht te worden gebracht, waaraan hij den naam

van Neoceratodus heeft gegeven. (Compt. rendus 1876 p. 1034.) 110.

Een geluidmakende spin. ■— In dc November-vergadering van 1875 der

Aziatische maatschappij van Bengalen vertoonde de lieer wood-mason een

reusachtige spin van het geslacht Mygale, die het vermogen bezit van een

sterk snerpend geluid te maken. De toestel waardoor dit geluid wordt voort-

gebracht bestaat uit een soort van kam aan de bovenkaken en een reeks van

fijne, harde punten aan de buitenvlakte der voelers. Zoowel mannetjes als

wijfjes bezitten dien toestel. Do heer s. E. mason, die deze spin het eerst ont-

dekt heeft, heeft haar den naam van Mygale stridulans gegeven. ( Juurn.

de Zool. 1875 IV p. 528.) hg.

Voortteling van Amblystoma. — Tot hiertoe had men do voortteling

van Amblystoma alleen in den larventoestand, dien van Axolotl, waargeno-

men. Thans bevinden zich in den Jardin des plantes te Parijs, in een aqua-

rium dat alleen volwassene, reeds cenige jaren oude, mannelijke en vrouwelijke

Amblystoma’s bevat, een aantal eieren die door de laatsten gelegd en dooi-

de eersten bevrucht zijn. (il’Institut 1876 p. 1)9.) HG,
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STERKEKUNDE.

Afhankelijkheid van het aardmagnetisme van de bewegingen van zon en

maan. — Wanneer do gemiddelde horizontale kracht van het aardmagnetisme

voor eiken dag des jaars, uit de goed verbeterde waarnemingen des bifllairen

magnetometers afgeleid, op de gewone wijze graphisch worden voorgesteld,

dan vertoonen de verkregen curven reeksen van maxima en minima, die dikwijls

na gelijke tusschentijden terugkeeren, soms echter ook plotselijk en schijnbaar

ongeregeld. Deze veranderingen grijpen gelijktijdig op alle magnetische stations

plaats. De heer J. ai.i.an nnoüN had reeds vroeger uit waarnemingen in 1857

te Makorstown gedaan, afgeleid, dat deze variatiën afhangen van de draaiing

der zon om hare as. llij vond voor den waarsohijnlijken duur der magnetische

oscillatie eene periode van ongeveer 26 dagen. Tot dusver hadden wel is waai-

de astronomen uit de waarneming der zonnevlekken tot een omdraaiingstijd

van 27,3—27,7 dagen besloten. Later echter bleek het dat de zonnevlekken

zich niet allen even snol bewegen, en spörer leidde uit zijne waarneming

der zonnevlekken aan den zonaequator af, dat de draaiing der zon om hare

as in 26,3 dagen geschiedt, en ook hornstetn kwam tot een ongeveer ge-

lijk resultaat.

Toch bleven nog de bovengenoemde onregelmatigheden in de lengte en grootte

der magnetische oscillaties ter verklaring over. Broun vermoedde dat hier de

invloed der maan in het spel was, op eene dergelijkc wijze als bij eb en vloed.

Hij onderwierp deze vooronderstelling aan de proef, door de gemiddelde ver-

anderingen te berekenen voor perioden van 26, van 27,3 en van 29,53 dagen,

11
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zijnde de beide laatste de tropische en synodische omloopstijden der maan. De

veranderingen voor elke dezer drie perioden werden tezamen geteld; de som-

men drukten dan de vereenigde werking van zon en maan voor eiken dag

uit, en wanneer geene andere oorzaken in het spel waren, moesten zij over-

eenstemmen met de waargenomen veranderingen.

Inderdaad heeft buoun bevonden dat dit in het algemeen ook het geval

is, zoodat zich dus zelfs vooruit laat berekenen wanneer eene zoogenaamde

storing zal optreden. Toch blijven er dan nog storingen over, die niet samen-

vallen met de tijden der vereenigde werking van zon en maan. Deze hangen,

volgens buoun daarvan af, dat een bepaalde zon-meridiaan in hetzelfde vlak

met de aarde ligt, zoodat dan ook na 26 dagen Zulk eene buitengewone sto-

ring terugkeert. Het zijn deze laatste storingen die vergezeld zijn van noor-

derlichten.( Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1876,

Nu. 27-28). hg.

Verandering in een nebnia. — De verschillen in het voorkomen van een

nevelvlek, naarmate die door verschillende oogen en teleskopen gezien wordt,

maken het moeielijk om eene werkelijke verandering te constateeren, ofschoon

waarnemers in hot zuidelijk halfrond beweren, dat deze inderdaad heeft plaats

gehad in de nebula waarmeê » van Argo omgeven is. Prof. holden heeft nu

uit eene zorgvuldige vergelijking van de .nevelvlek, die wegens haren vorm

den naam van Omega draagt, met de betrekkelijke plaatsing der nabij lig-

gende sterren, zooals die op verschillende tijden afgebeeld zijn (Herscheel

en lamont 1837, mason 1839, lassell 1862, en twee van trouvelot

1875), opgeraaakt, dat, terwijl de sterren en een gedeelte der nevelvlek geen

verandering vertoonen, een ander gedeelte der vlek aanmerkelijk van plaats

veranderd is. Holden houdt wel is waar de zaak nog voor niet voldoendebewe-

zen
,

maar van belang genoeg om er de aandacht op te vestigen. Do waar-

genomen verandering kan overigens óf eene werkelijke verandering der nebula

zijn, óf het gevolg van eene eigene beweging. {The Academrj, Juli 22,

1876, pag. 90). d. l.

NATUURKUNDE.

Radiometer-berlchten. — Van wat er sedert onze laatste raededeeling dien-

aangaande is bekend geworden, en van enkele vroeger niet opzettelijk ver-

melde oudere waarnemingen, stippen wij hier het voornaamste aan.
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Wit en met lampzwart bedekt vlierpit wordt door stralen van een niet lich-

tende warmtebron, tot van 250° C. toe, bet een even sterk !!

afgestooten‘'

als het ander. Bij hoogere temperatuur is de werking op het laatste sterker

dan op hot eerste, met des te grooter verschil naarmate de temperatuurhoo-

ger is. De aanwezigheid van waterdamp in de altijd zoover mogelijk geëva-

cueerde ruimte doet dit verschil geheel of bijna geheel verdwijnen. Het “terug-

loopen” bij het ophouden der bestraling werd het eerst waargenomen aan een

radiometer met aan de eene zijde gezwarte aluminium schijfjes. Zonlicht bracht,

na gefiltreerd te zijn door aluin, glas en water, nog een zeer sterke werking

voort, die bijna tot O werd, door ook nog een oplossing van iodium in zwa-

velkoolstof op den weg der stralen te plaatsen, ten blijke dat de eerst waar-

genomen werking door licht alleen was voortgebracht. Glas en klipzout, on-

bedekt en dus helder doorschijnend, werden beide door de straling van een

kaarsvlam afgestooten met eene kracht van 6,5, als de werking derzelfde stra-

len op gezwart vlierpit gelijk 100 wordt gesteld. Een evenzeer helder door-

schijnend aluinplaatje werd bewogen met een kracht, die ongeveer
V

IK grooter

was dan die voor glas en klipzout. (Crookes
,

in zijn 3e en 4e bericht aan

de Royal Society, PJnlosophical magazine, 5th Series II, p. 145).

Een radiometer met aluminium-wiekjes ,
in een glascylinder geplaatst, waar-

door aanhoudend stoom van 100 11 werd geleid, draaide eerst zeer snel en toen

langzamer, om na eenige minuten geheel op te houden. Werd nu de stoom

afgesloten, dan begon de draaiing weder, maar in tegenovergestelde richting.

Ook terwijl het instrument door stoom omringd onbewegelijk was, kon hot

door bestraling met helder licht weder in beweging worden gebracht. (Govi,

mededeeling aar. do Academie des Sciences, zitting van 3 Juli 1876).

Pater delsaxjlx (Les mondes XL, p. 4G2 cn 510) wil hebben waarge-

nomen , dat telkenmale als een radiometer bestraald wordt, het glazen om-

hulsel negatief wordt geëlektriseerd, en bouwt daarop eene theorie van het

instrument. Ditzelfde beweerd hij ook in een brief aan de redactie van het

engelscne tijdschrift Nature, 5 Aug. 1870, p. 288. Hier te Haarlem is er

van die E aan een radiometer, die gedurende een of meer minuten in de volle

zonneschijn met groote snelheid in beweging is geweest, aan een zeer gevoe-

ligen Bohnenherger-elektroskoop niets te bespeuren.

Gaiffe bood aan de Academie des Sciences, in hare zitting van 24 Juli 11.,

een radiometer aan, waarvan de wiekjes niet wit en zwart, maar mat rood

en mat blauw geverfd waren. In het zonlicht draait deze zoo, dat de blauwe

vlekken de sterkste werking blijken te ondervinden; aan het licht van een

gewone gasvlam of heter nog van een donkere Bunsenvlam blootgesteld, ge-
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schiedt do draaiing juist andersom. Tegelijk boden ook ai.vergniat fr'eres

een achttal radiometers van verschillende inrichtingen aan, en zond salet

een nota aangaande de proefnemingen met zulk een werktuig, dat hij voor

mcetproeven had ingericht, door boven aan het kruis der wiekjes een mag-

neetnaaldje en een spiegeltje te verbinden. Vier dagen achtereen vertoonde dit

werktuig aanhoudend dezelfde afwijking door de aanhoudende werking van een

lichtvlam, die met zorg constant gehouden werd. ln.

Galvanische polarisatie. — De gassen, welke deze teweeg brengen, be-

vinden zich daarbij niet slechts op de oppervlakte dor elektroden, maar drin-

gen daarin tot eene aanmerkelijke diepte. Voor waterstof en zuurstof beide,

en platina-elektrodon, is dit bewezen geworden door proefnemingen van Dr.

ei.iiiu root, in het laboratorium van iielmiiolz te Berlijn gedaan, en door

dezen gepubliceerd (Monatsberichte der Akademie zu Bcrlin 1876, p. 217,

en Phüosophical magazine 5 S. II, p. 153). R. deelde een glazen vat in

twee geheel van elkaar gescheiden deelen door een tusschonwand van platina.

In elk dor afdeelingon was een platina-eluktrode geplaatst en beide met water,

waarin enkele droppels zwavelzuur, gevuld. Nadat alle voorzorgen genomen

waren om de elektrische gelijkaardigheid van do beide elektroden onderling en

met de plaat te verkrijgen, en dit doel in genoegzame mate bereikt was,

werd de stroom van een Daniel-element geleid door het vocht in de eene af-

decling, met behulp van de plaat en de eene elektrode. Nadat dit 5 minuten

had geduurd, en daarbij waterstof op de middenplaat was ontwikkeld, ver-

toonde deze zich negatief tegenover de andere elektrode, niettegenstaande zij

dezen tegenoverstond met een vlak, waarop in het geheel geen gasontwikkeling

had plaats gegrepen. Werd de stroom in tegenovergestelde richting door de

eerste afdeeling geleid, dan bleek ook de zuurstof evenzeer hot platina te

doordringen; want de plaat vertoonde zich nu positief tegenover de andere,

vooraf godopolariseerde elektrode. ln.

Thermo-elektriciteit der kristallen.
— Sedert lang is het bekend dat de

toermalijn door verwarming elektrisch wordt. W. G. hankel heeft in eene

reeks van niet minder dan twaalf verhandelingen, opgenomen in de Ahh. d.

h. Sachs. Ges. d. Wiss. Leipzig, 1872—1875, aangetoond dat dit eeno

algemeeno eigenschap van alle kristallen is, voor zoover niet zekere physische

eigenschappen het optreden van thermo-elektriciteit onmogelijk maken. Zijn de

assen van een kristal gelijksoortig, dan vertoont zich aan hare einden dezelfde,

zijn zij daarentegen hemiorphisch, dan vcrtoonen zij eene tegengestelde jiola-
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riteit. Zijne onderzoekingen wijzen bovendien nog aan, dat de wijze van groei

der kristallen en de kunstmatig voortgebracbte vormveranderingen ook invloed

op het verschijnsel hebben. hg.

SCHEIKUNDE.

Twee nieuwe oxydatietrappen van zwavel en van selenium. — Reeds lang

is het bekend, dat zwavel in sterk rookend zwavelzuur zich met een blauwe,

selenium zich met een groene kleur oplost. Rudolpu weder heeft den aard

dor daarbij zich vormende lichamen nader onderzocht. Om hen in vasten toe-

stand te verkrijgen, bediende hij zich van zuiver zwavelzuur-anhydrid. Onder

aanwending van eenige voorzorgsmaatregelen verkrijgt men dan beide lichamen

als korsten, die van liet aanhangende zwavelzuur-anhydrid kunnen bevrijd,

en welker samenstelling kan onderzocht worden. Hot bleek hem hierbij dat

het met zwavel gevormde lichaam een zwavelscsquiozyd, S
2

0
3

is, waarvoor

hij den naam dithionoxyd voorslaat. De analoge seleniumverbinding heeft eene

samenstelling die beantwoordt aan de empirische formule Se SÖ
3 .

Hier is 1

atome zwavel der vorige formule door 1 atome selenium vervangen. (Poggen-

dorff’s Annalen der Fhys. 1875 N'J . 12 p. 531). hg.

Het Homerische metaal Kyanos. — In de Ilias wordt eone metallieke stof

van een blauwe kleur als versiersel van wapenen en andere voorwerpen ver-

meld. Doorboordc stukken van zulk eene stof werden door schliemann bij

zijne opgravingen te Hissarlik (Trojo?) gevonden. Zij waren er niet overvloe-

dig, en lagen onder de koperen schilden , waaraan zij waarschijnlijk waren vast-

gehecht geweest. Een analytisch onderzoek door landereh {Berg. Hüttenm.

Zeitung ,
XXXIV, 430) heeft aangetoond dat zij uit kopersulphide bestaan.

De kunst om metalen te kleuren was bekend aan de koperwerkers van Corinthe,

die het verhitte koper dompelden in de bron Peirone. Het is niet onmogelijk

dat dit een zwavelbron was, en dat do blauwe kleur aan het koper gegeven

werd door de oppervlakte in kopersulphide te veranderen. (The Academy,

8 Juli, 1876, p. 41). d. l.

PALAEONTOLOGIE.

Nieuwe pterosaurier. — Prof. o. c. marsh heeft een nieuwen vorm van

Pterosauria ontdekt in de bovenste lagen der krijtformatic van westelijk Kansas
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in Noord-Amerika. Van het typisch geslacht Pterodactylus verschilt deze door

het geheel gemis van tanden in heide kaken. Dit is aangeduid in den naam

van Pteranodon
,

dien marsh er aan heeft gegeven. De soort door hem

Pteranodon longiceps genoemd, had een aanmerkelijke grootte, daar de schedel

van do kam van het achterhoofdsbeen tot aan het einde der tusschenkaak

niet minder dan dertig E. duimen lang is. (Nature
,

22 Juni 1876, p. 181),

HG.

PLANTKUNDE.

Betrekking tusschen den ouderdom van een boom en den tp van ont-

knopping der bladen. — In de Archives des Sciences de la Bibliothèque Uni-

verselle van Juni jl., plaatste alphonse decandolle een artikel getiteld:

“Uiige d'nn arbre a-t-ü wne influence sur Vépoque moyenne de la feuil-

laison?” Prof. decaisne te Parijs en Prof, carnel te Pisa hebben beiden

op zijn verzoek waarnemingen daaromtrent gedaan. Uit deze, waaronder vooral

merkwaardig is eene reeks van waarnemingen , gedurende 57 en 68 jarcn voort •

gezet op twee even hooge exemplaren van Aesculus Hippocastanum te Geneve,

schijnt te blijken, dat de ouderdom niets te maken heeft met het vroeger of

later uitbotten der bladeren. (The Acadcmy ,
Juli 29, 1876, pag. 116).

D. L.

Fungi. — Aan een opstel van den heer A. müntz
, geplaatst in de Anna-

les de Chimie et de Physique, Mei 1870, ontleenen wij het volgende.

Hij heeft een aanmerkelijk getal soorten van paddestoelen en eenige schim-

mels onderzocht, en daarin drieërlei suikerachtige stoffen gevonden. De eerste

is de reeds lang daarin aangewezen mannite. Dc tweede, daarvan verschil-

lend door den kristalvorm en het veel grooter draaiend vermogen van het

polarisatievlak, is de trehalose, eene stof reeds vroeger door beutiielot in

de zoogenaamde eetbare manna gevonden ,
en welke identisch is met de mycose,

door MiTSCiiERLicii in het moederkoren ontdekt. Bij deze twee soorten van

suikorachtige stoffen voegt zich soms nog een derde, van beiden onderscheiden

het reduceerend vermogen op het bekende Fehlingsche proefvocht.

Deze suikers kunnen in bepaalde gevallen óf alleen óf gemengd voorkomen.

Zoo bevatten Agaricus cornucopia, maculatus, Cantharellus Cibarius
, Agari-

cus scyphoides , albus, campestris alleen mannite. Hetzelfde geldt van Peni-

cillium glaucum.

Daarentegenbevatten Agaricus Eringii, sulfureus ,
muscarius, columbetta,
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Lactarius viridis en, onder de lagere Fungi, Mucor mucedo en de Myxo-

myceten (Aethalium septicum) alleen trehalose. Bij eenigen echter, b. v. Aga-

ricus sulfureus, komt trehalose alleen voor, wanneer de planten nog jong

zijn, terwijl er zich later mannite bijvoegt.

Werkelijk is het getal der soorten waarin beide suikers gemengd voorko-

men het grootst, zoo : Agaricus fusipes, lateritius, caesareus
, Lycoper-

don pusillum e. a.

Bij zijne over do ademhaling der paddestoelen in het werk gestelde onder-

zoekingen, bevond de heer müntz
, dat, gelijk dit reeds bekend was, kool-

zuur wordt uitgeaderad, maar bovendien ook waterstof. Het laatste echter

wordt slechts onder bepaalde omstandigheden vrij. Wanneer namelijk de adem-

haling geschiedt buiten toetreding van zuurstof, dan worden de suikers om-

gezet in koolzuur en alkohol, welke laatste in het weefsel achterblijvend, daaruit

door destillatie kan worden afgescheiden. Is de suiker nu mannite, dan wordt

daarbij tevens waterstof vrij. hg.

DIERKUNDE.

Verrichtingen der groote hersenen. — Het is coi.tz gelukt verscheidene

dieren weken en maanden levend en gezond te houden, nadat hij groote ge-

deelten van een hemispheer, in één geval een geheel hemispheer, had weg-

genomen. De meeste, in ’t oog vallende verschijnselen na de wegneming ver-

dwenen na verloop van tijd bijna geheel. Eene aanmerkelijke verminking van

een hemispheer, onverschillig in welke streek, werd altijd opgevolgd door aan-

merkelijke vermindering van gevoeligheid, van spierbeweegkracht en van ge-

zicht aan de tegenovergestelde zijde. De gevoeligheid nam echter snel weer

toe; de verlamming week met den tijd; het oog, eerst blind, kreeg het ver-

mogen om te zien terug. Doch er bleef eene zekere stompheid van gevoel,

maanden na het volledig herstel over; het vermogen om de spieren te bewe-

gen ,
bleef eenigszins abnormaal, en het gezicht werd nooit gelijk aan dat van

het oog der andere zijde. Van dit alles kunnen, volgens goltz
,

de‘ theoriën

van FLOURENS, CARVILLE en DURET, SCHIFF, SOLTMANN
,

H1TZIG en FERRIER

geen verklaring geven. Hij geeft ons de volgende hypothese. De primaire uit-

werkselen van de beleediging der hersen-hemispheren zijn niet aan paralyse,

maar aan irritatie te wijten. De centra voor het gezicht, voor de waarne-

ming van gevoelsindrukken, voor de coördinatie en in ’t werkstelling van

spierbewegingen zijn niet in de groote hersenen gelegen, en worden dus bij
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de operatie niet rechtstreeks beleedigd, maar zij worden tijdelijk in hunne

werking belemmerd door een van die irritatie afhangenden en in eene be-

ncdenwaartsche richting werkenden belemmerenden invloed, die vermindert

naarmate do irritatie vermindert. Wat de nog overblijvende storingen der func-

tiën aanbelangt, zoo is het geenszins zeker dat die inderdaad blijvend zijn;

dat zij maanden lang aanhouden, bewijst niet dat zij dit jaren lang zullen doen,

en voor men hier meer van weet, is het overbodig voor haar voortbestaan

naar eene verklaring te zoeken. (The Aeademy
, July 8, 187G, pag. 40).

D. L.

Pcripatus capensis. — Onder de vele merkwaardige ontdekkingen door de

natuuronderzoekers, aan boord van den thans teruggekeerden Challengcr ge-

daan , behoort ook de door den heer moselev gedane waarneming, datPeripatus

een trachcënstelsel heeft en derhalve tot de Arthrozoa behoort. De reden waarom

vroegere onderzoekers dit niet gevonden en daarom het dier tot de Vermes

gebracht hebben, is deze, dat zij slechts exemplaren die lang op spiritus be-

waard waren konden onderzoeken, en dat in de zoodanigen de lucht door

don alkohol verdrongen is. De groep der Onychophora onder de Vermes be-

hoort derhalve te vervallen. ( Nature
, 187C, p. 100). HG.
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NATUURKUNDE.

Geschiedenis van de mechanische warmte-theorie.
— Prof. tait geeft in

het Phüosophical magazine 5 S. II. p. 15 de vertaling van een opstel over

“het wezen der warmte”, dat mohr reeds in 1837 in Liehigs Annalen

heeft in ’t licht gezonden. liet blijkt daaruit duidelijk dat mohr
, vijf jaren

voordat mater iets dienaangaande openbaar maakte, eener voorstelling aan-

gaande het wezen en de werkingen der warmte ingang trachtte te verschaffen,

die in hoofdtrekken geheel met de thans algemeen aangenomene overeenstemt.

ïait doet dit in een naschrift opmerken; maar vergeet of verzwijgt daarbij

dat mater niet sjechts door het aandringen op zulk eone beschouwing, maar

ook en vooral door zijn uitdrukkelijk verwijzen naar het behoud van arbeids-

vermogen, joule’s voorganger mag heeten.

LN.

Wetten voor de stemvorktrillingen. — Mercadier heeft (Journal de

physique IV, p. 201) een uitgebreide proevenreeks gedaan, om te bepalen,

in hoever de wetten voor staaftrillingen toepasselijk zijn op de trillingen van

tot stemvorken gebogen staven. Daaruit blijkt dat de wetten aangaande de

onafhankelijkheid van de breedte en de evenredigheid van het trillingsgetal

met do dikte volkomen ook voor stemvorken doorgaan, dat ook die, volgens

welke dit getal omgekeerd evenredig is met de tweede machten der lengten,

voor vorken van meer dan 15 centimeters lengte met genoegzame strengheid

doorgaat, als men voor die lengte neemt de projectie der vorkhelften op de

12
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as van liet instrument, terwijl voor kleinere vorken die projectie met 1,012

moet vermenigvuldigd worden, en eindelijk dat ook de trillingwijdte, zelfs

wanneer men die zeer groot maakt, een invloed heeft die eerst in hot vierde

cijfer van het trillingsgetal zich openbaart. ln.

Geluidsproeven. — In het tijdschrift Nature van 10 Augustus !87G,

wordt een verslag gegeven, omtrent eenige opmeritelijke proeven door den

heer maveh, professor in de physica aan het Technologisch Instituut te Ncw-

Jorsey in Noord-Amerika. Deze proeven betreffen de uitdooving van den eenen

toon door den anderen, wanneer twee tonen tegelijk klinken. De uitgedoofdc

toon is altijd de hoogste der heide tonen , onverschillig of deze op zich zelf

zwakker of sterker is dan de andere. Dat deze waarnemingen, die hare ver-

klaring in de physiologische eigenschappen van het gehoorzintuig moeten vin-

den
,

ook van toepassing zijn op hot gebied der muziek en op do samenwer-

king van verschillende instrumenten, is duidelijk. hg.

METEOROLOGIE.

Snelheid der stormen. Prof. i.oomis heeft uit 485 gevallen berekend

dat do gemiddelde snelheid der stormen over Noord-Amerika 20 E. mijlen

per uur bedraagt. Voor de gemiddelde snelheid over den Atlantische» oceaan,

vond hij, uit 134 gevallen, 19,3 mijlen per uur. Prof. moiin heeft voor de

gemiddelde snelheid der Europeesche stormen 26,7 E. mijlen per uur gevon-

den. Het schijnt derhalve de regel te zijn dat stormen zich minder snol

voortbewegen over den oceaan dan over het land. (Amer. Journ. Jan. 1870.)

Dezelfde heeft opgemerkt, dat, wanneer in Ierland do barometers laag

staan en de temperaturen hoog zijn, daarentegen op liet vasteland van Eu-

ropa de barometers hoog staan en de temperaturen laag zijn, en dat dezelfde

verhouding der barometerstanden en der temperaturen bestaat tusschen de

Aleutische eilanden en de Vereenigde Staten van Amerika. Voorts leidt hij

ook uit de waarnemingen af, dat, in den loop der stormen, liet bedrag van

den gevallen regen het geringst is, wanneer de luchtdrukking in het mid-

delpunt van den storm toeneemt, of wanneer de storm in kracht vermindert,

terwijl daarentegen de hoeveelheid van den gevallen regen het grootst is,

wanneer de drukking in het middelpunt des storms afneemt, of wanneer de

storm in kracht toeneemt. hg.
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SCHEIKUNDE.

Opneming van vrije stikstof door organische stoffen bjj de gewone tem-

peratuur. — Berthelot heeft bevonden dat sommige organische stoffen

stikstof uit de atmospheer absorbeeren en vastleggen, onder den invloed van

een elektrieken stroom (stille ontlading). Het duidelijkst spreekt de proef met

benzine, in dampvorm of in zeer dunne lagen. Er ontstaat daarbij een hars-

achtige stof, die, verhit wordende, ammoniak afgoeft. Binnen cenige uren

neemt 1 gram benzine, 4 tot 5 cubiek centimeters stikstofgas op. Ook ter-

penthijnolie en acetyleen nemen stikstof onder dergelijke omstandigheden op.

Hetzelfde doet het moerasgas; daarmede vormt een gedeelte der stikstof een

harsachtig lichaam, dat eerst bij verwarming ammoniak afgeeft, terwijl een

ander gedeelte als vrije ammoniak mot het gas gemengd blijft.

Deze uitkomsten zijn in meer dan een opzicht opmerkelijk. Bene dergelijke

vastlegging van atmospherische stikstof door organische stoffen grijpt zeer

waarschijnlijk ook plaats gedurende het onweder en zelfs altijd wanneer de

atmospheer elektrisch is, hetgeen in waarheid bijna altijd hot geval is. Mo-

gelijk speelt die stikstof-opneming een rol bij de verschijnselen, die het men-

schelijk organisme, althans dat van sommige personen, gedurende een onweer

aanbiedt. Ook zoude hot kunnen zijn dat langs dien weg humusachtige stof-

fen in den bodem worden gevormd. ( Compt. rendus, 5 Juni 1870.)

IIG,

Kan de humus houdende bodem stikstof uit de atmospheer vastleggen? —

Uit eenige proeven had dÉiiÉrain cene toestemmende beantwoording dezer

vraag afgeleid. Schi.oesing heeft die proeven herhaald, maar gewijzigd,

zooclat eenige bronnen van fouten verwijderd werden, en toen bevonden dat

er zulk eene vastlegging van atmosphcrische stikstof in den bodem niet plaats

grijpt. (Com.pt. rendus 1876, LXXXII p. 1202j. HG.

Ontdekking van arsenicum in gekleurd papier en andere stoffen. Reeds

meermalen is op het gevaar gewezen van de aanwezigheid van arsenigzuur in

papier, doek en andere stoffen die met eene deze giftige zelfstandigheid bevat-

tende verwstof gekleurd zijn. Dit geldt van sommige roode anilinc-kleurstoffcn en

vooral van Schweinfurtsoh groen. Prof. kupferschlaeger ,
te Luik, deelde

onlangs mede, dat hij in een groen gekleurd balkleed van tarlatan 60 gram
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arsenigzuur had gevonden; daarvan verloor het op een bal-avond van eenige

uren 4 gram, die zich natuurlijk als fijn stof in den dampkring verbreiden

en zoo tot gevaarlijke verschijnselen kunnen aanleiding geven.

Om in dergelijke gevallen de tegenwoordigheid van arsenigzuur te ontdek-

ken
,

beveelt hij de volgende methode aan.

Het doek of papier wordt in strooken geknipt en op een porceleinen bord

overgoten met eene bij warmte verzadigde oplossing van chloorzure potasch.

Daarop wordt het bord in een waterbad verwarmd, totdat de strooken geheel

droog zijn. Vervolgens worden deze met een vlam in brand gestoken en on-

middellijk overdekt met een groote glazen klok. De asch, die na de verbran-

ding overblijft, bevat al het arsenigzuur, verbonden aan de potasch. Door do

asch met water uit te loogen en het vocht te filtreeren, kan men, na bijvoe-

ging van zwavelzuur, daarin met den toestel van marsh gemakkelijk de

tegenwoordigheid van arsenicum aanwijzen. (I’Institut
,

1876 p. 255.)

HO.

Het gallium en de onbekende elementen. — Wij hebben aan onze lezers

reeds de ontdekking van het nieuwe metaal gallium, door LECOQ DE BOIS-

baudban , medegedeeld ,
alsmede de voornaamste physische en chemische eigen-

schappen ,
door hem daaraan waargenomen (Bijblad bl. -12). Die ontdekking

is echter nog in een eigen opzicht merkwaardig, namelijk dat zij min of

meer voorzien was. Vooreerst door den ontdekker zelven, die, op grond zijner

eigene spektroskopische onderzoekingen en die van anderen over do spectra

der metalen, tot de overtuiging was gekomen, dat er een metaal bestaan

moest, waarvan het spectrum als het ware het midden hield tusschen de

spectra van het aluminium en van het indium. Do ontdekking van het gal-

lium is dan ook geenszins het gevolg van een gelukkig toeval. maar is de

vrucht geweest van een met een bepaald doel ondernomen onderzoek, dat

uitging van waarschijnlijke hypothesen.

Maar roods verscheidene jaren vroeger heeft een Russisch scheikundige,

mendeleekf, in een werk, dat in i8G9-—71 te Petersburg verscheen, en

iij een opstel, geplaatst in de Arm. d. Chem. u. Pharm. Supp. Bd. VIII,

reeks van theoretische beschouwingen ontwikkeld
,

waaruit hij afleidt dat

er nog een aantal tot dusver onbekende elementen bestaan, waarvan hij zelfs

de voornaamste eigenschappen opgeeft. Onder die hypothetische elementen is

er een dat hij ekaalnminhm heeft genoemd, en waarvan men moet erkennen

dat de hypothetisch daarvan door mendeleeff toegekende eigenschappen in-

derdaad nagenoeg (ofschoon geenszins geheel) overeenkomen met die, welke
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LECOQ de B01SBAUDKAN aan het door hem ontdekte gallium heeft waarge-

nomen.

Den lezer, die meer hierover wenscht te weten, verwijzen wij naar eene

aan dit onderwerp gewijde verhandeling van gautier
,

in de Revue scienti-

Jique, 5 Aoüt. 1876. hg.

AARDKUNDE.

Een rots van plantaardigen oorsprong. — Onder dezen titel deden de

heeren bureau en poisson eene mededeeling aan de Pransohe akademie,

omtrent eene zonderlinge vondst, gedaan door den heer de l’isle, een der

naturalisten die aan de expeditie naar het eiland St. Paul, ter waarneming

van den Venus-overgang, waren toegevoogd. Bij zijn terugkeer bezocht hij het

eiland Eéunion. Hij vernam van boschwachters dat aldaar twee grotten waren,

waarvan de bodem brandbaar was. Hij liet zich geleiden naar de minst verwij-

derde, die op 1200 meters hoogte is gelegen. Men gaat er kruipende in, door

een zeer nauwe opening, De geheele grot is 10 meters diep en 6 meters hoog.

Haar bodem bestaat, tot op meer dan een meter diepte, uit eene okergele

zelfstandigheid, die zacht op het gevoel, smaak- en reukloos is. Bij drukking

tusschen de vingers valt zij tot oen fijn poeder uiteen. Zeer droog zijnde,

verbrandt deze zelfstandigheid, wanneer men er een brandenden lucifer bij

houdt, met een -gele vlam, bijna zonder rook of reuk. Is zij vochtig, dan

brandt zij als zwam, onder het verspreiden van rook en van een reuk als die

van brandend gras.

Do heeren bureau en poisson hebben deze zonderlinge zelfstandigheid

mikroskopisch onderzocht en bevonden dat zij geheel samengesteld is uit kleine

lichaampjes, die niet anders dan pollenkorrels of sporidiën van varens, of van

Lycopodiaoeën konden zijn. Zij hebben getracht door vergelijking nader den

oorsprong te bepalen en zijn tot het resultaat gekomen, dat de bedoelde

lichaampjes zeer waarschijnlijk do sporidiën zijn van eene soort van Polypo-

dium
,

dio door den heer de l’isle in vrij groot aantal op die hoogte is gevon-

den en door hem vandaar is medegebracht. Zij vermoeden dat die ophooping

van sporidiën door waterstroomen is te weeg gebracht. (Compt. rendus -1876,

LXXXIII p. 494.) iig,
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PLANTKUNDE.

Gallana vulgarls in Amerika. —
Tot voor tien jaren geleden meende men

dat op het vasteland van Amerika geenerlei soort van heide voorkwam, en

dat in New-Foundland de westelijke grens er van te zoeken was. In '1866

of 1867 werd een met Calluna vulgaris
,

onze gewone struikheide, begroeide

plek in Massachusetts ontdekt; weldra vond men die plant ook in Nieuw-

Schotland, en bij Kaap Elisabeth dicht bij Portland, Maine
, terwijl kort

geleden dezelfde ook in bet westelijk gedeelte van Andover ontdekt is. (The

Academy
,

Aug. 26, 1870, pag. 219.) d. l.

Opneming van stikstof door de planten. — Lawes heeft proeven genomen

waaruit schijnt te blijken dat inderdaad door de planten geen vrije stikstof

wordt opgenomon. Hij kweekte zaaiplanten in eene lucht, die vooraf van alle

ammonia was gezuiverd en bevond dat die planten wel ontkiemden en groeiden,

maar ellendig bleven kwijnen en niet tot bloei kwamen, terwijl andere der-

gelijke planten, overigens onder dezelfde omstandigheden gekweekt, maar

voorzien van een zekere hoeveelheid gecombineerde stikstof, zich zoo goed

ontwikkelden als onder kunstmatige omstandigheden mogelijk was [The Acadeiny,

Aug. 26, 1870, pag. 29.) — Bebthelot bevond daarentegen , dat stikstof,

hetzij op zich zelf, ’t zij met lucht vermengd, door plantaardig celweefsel

kan worden geabsorbeerd. Een weinig vochtig gemaakt vloeipapier met stikstof

in aanraking gebracht onder den invloed van een elektrischen stroom, nam

in tien minuten een aanmerkelijke hoeveelheid stikstof op. Zoo het vervolgens

met sodakalk verhit werd
,

werd de ontwikkeling van ammonia gemakkelijk

onderkend. Een glazen buis, door welke de elektrische stroom ging, was van

binnen met een dunne laag van eene oplossing van dextrine bekleed en gevuld

met een gemeten hoeveelheid lucht; na richt uren aan den stroom blootgesteld

te zijn geweest, bleek het dat 2,9°/
0

stikstof en 7,0°/
o

zuurstof opgonomen

De dextrine werd nu opgelost, gedroogd, en met sodakalk verbrand;

bij gloeihitte ontwikkelde zich ammonia. Er is dus een stikstofverbinding ge-

vormd door rechtstreeksche bijvoeging van vrije stikstof bij een kool-hydraat,

en BEKTiiELOT meent dat hij bewezen heeft, dat voor het vastleggen van

stikstof in de natuur de aanwezigheid van ozon, van ammonia of van een

stikstof-oxy de niet langer als onvermijdelijk moet worden beschouwd. Bous-

sjnoault gelukte het niet de absorptie van vrije stikstof door orgrpische
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lichamen waar te nemen. Maar de medewerking der athmospherische electri-

citeit, die over de oppervlakte der aarde ecne rol speelt, was hierbij buiten

rekening gelaten. ( Compt. rend. Tom. LXXXII, pag. 1357.)

D. L.

BIOLOGIE.

Vergiftige werking van Fuchsino. - Peltz en bitter hebben omtrent

de werking op het organisme van Puchsine, door gewetenlooze wijnhandelaren

in Frankrijk gebruikt om wijn te kleuren, onderzoekingen ingesteld. Zij be-

vonden dat een half gram in oplossing op de ledige maag genomen, donkere

roodheid der ooren, sterk jeuken in den mond en eene lichte zwelling van het

tandvleesch veroorzaakt. Wanneer de dosis dag op dag twee weken lang werd

herhaald, kwamen daar diarrhee on albuminurie bij. Wiord fuchsine in de

maag of do aderen van een hond gespoten, dan waren de verschijnselen

dezelfde; de albuminurie werd bevonden haren oorsprong verschuldigd te zijn

aan eono ontaarding van de bastzelfstandigheid der nieren. [Compt. rend.

Tom, LXXXII, pag. 1512). d. l.

Sabljjven van gevoelsindrukken. Het nablijven van lichtindrukken in

liet oog is algemeen bekend. Wordt een kool vuur snel in de rondte gedraaid

dan meent do waarnemer een gesloten lichtkring te zien, zoo namelijk de

beweging snol genoeg* is om tien ronddraaiingen in eene sekondc mogelijk te

maken. De vraag was of do duur van het nablijven van gevoelsindrukken ook

op dergelijke wijjo kon worden bepaald L, ealanne heeft nu te dien einde

eene inrichting bedacht, waarbij een buigzaam voorwerp snel roteert rondom

den arm of het boon
,

welke onbewegelijk worden gehouden. Hot gelukte nu

wel niet om over de gansche baan rondom het lichaamsdeel een onafgebroken

gevoel teweeg te brengen, overeenkomende met dat, wat een armband of ring

veroorzaken zou, maar toch was de continuïteit dor gewaarwording op één

punt van de landoppervlakte steeds duidelijk waar te nemen , on hot bleek

1". dat zij nooit plaats had zoo er niet tien omwentelingen per sekonde plaats

grepen; 2". dat do kleinst waargenomen duur van hot verschijnsel van '/n

tot '■ sekonde was; 3Ü . dat dit minimum afwisselt naarmate van de indi-

viduen en het lichaamsdeel. Verder moeten wij naar het oorspronkelijke ver-

wijzen. [Compt. rend. Tom. LXXXII, pag. 1314).

t). L.
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DIERKUNDE.

Odontornithes, of vogels met tanden. — Prof. o. c. marsh heeft in het

November-nommer van het American Journal
,

lo75 p. 4ÜÓ (ook overgeno-

men in hot Journal de Zoölogie T. IV p. 494), eene uitvoeriger beschrij-

ving, vergezeld van afbeeldingen gegeven van de reeds vroeger vermelde

vogels uit gronden der krijt-periode, die zich van alle hedendaagscho vogels

onderscheiden door het hezit van ware tanden.

Hij beschouwt de Odontornithes als eene onderklasse, met twee orden;

'1. Ichthyornithes. Tanden in tandkassen; biconcave wervels; borstbeen mot

een kam; goed ontwikkelde vleugels. Hiertoe behooren Ichthyornis dispar en

Apatornis celer, vogels van de grootte van een duif.

2. Odontocelae. Tanden in groeven; wervels als bij hedendaagsche vogels;

borstbeen zonder kam; rudimentaire vleugels. Hiertoe behoort Hesperornis

regalis, een zeer groote zwemvogel, 5 tot C voet lang, van de spits van den

snavel tot aan het uiteinde der teenen. iig.

Heloderma horridum.
— Deze in verscheidene opzichten merkwaardige ha-

gedis ,
die op de westkust van Zuid-Amerika, van de helling dor Cordillera’s

tot aan den oever der Stille-zee leeft en eene lengte van 1,5 meter bereikt,

wordt door de inlanders als zeer vergiftig gevreesd. Wanneer het dier toornig

wordt, vlooit uit zijn bek eene groote hoeveelheid van een slijmig speeksel.

Om te beproeven in hoeverre het geloof der inlanders aan de giftige eigen-

schappen van dit dier op waarheid gegrond is, liet de heer sumichbast een

hoen door een Heloderma bijten. Korten tijd daarop volgden verschijnselen

die mot veel waarschijnlijkheid aan het vergiftige van den heet kunnen wor-

den toegeschreven. Na verloop van twaalf uren stierf het hoen. Een door een

Heloderraa in een der achterpooton geheten kat bood ook verschijnselen aan

die aan vergiftiging doen denken, en ofschoon de kat den beet overleefde,

vermagerde zij zeer. (Gompt. rendus 1875, LXXX p. 076.) hg.


