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Inderdaad is het bestaan van dat gevaar aan geen twijfel onder-

hevig als wij. zoo eens in de meteorologische wereld rondzien. Wij
zien toch, dat de systematische waarneming der lichtverschijnselen,

tot welke groep zij ook hehooren mogen, op een veel lageren trap
van ontwikkeling is blijven staan dan die van andere meteorolo-

gische elementen en dat do belangstelling in die optische vorschijn-

Tot de verschijnselen in den dampkring, waarmede de meteorolo-

gische wetenschap zich bezig houdt, behooren ook een aantal licht-

verschijnselen. De voortdurende uitbreiding van het arbeidsveld,

waarop de weerkunde zich beweegt, maakte een verdeeling daarvan

hoe langer hoe meer noodig, daar het te groot werd om overzien

te kunnen worden. Maar ook om andere redenen moest een ver-

deeling tot stand komen. Bij de toenemende verbetering der

instrumenten en methoden van waarneming en door de invoering van

de waarnemingen in hoogere luchtlagen ontwikkelde zich de z.g.

dynamische meteorologie tot een bijna zelfstandig onderdeel der

weerkunde en zooveel te meer, omdat het onderzoek der circulatie-

stroomen in den dampkring en de daarmede verwante verschijnselen

het nauwst in verband staan met de praktische toepassingen der

weerkunde, welke toch voor den mensch het belangrijkst zijn en

daarom wel het meest en het eerst bestudeerd moeten worden.

Onder deze omstandigheden is het gevaar niet zoo ver af, ja,

woont in ons midden, dat de studie der lichtverschijnselen allicht op

den achtergrond zou gedrongen worden, om nog niet eens te sproken

van verwaarloozing dier studie.
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selen, de ijver om ze geregeld te observeeren en de fundamenteelo

kennis daaraan, die zoo noodig is bij waarnemingen, veel minder

zyn dan bij die elementen, welke reeds tal van jaren geregeld
en onafgebroken werden aangeteekend.

T)c optische meteorologie wordt overgelaten aan het initiatief, aan
e belangstelling en — dit mogen wij er wol bij voegen — aan de

toevallige welwillendheid van enkelen, die er iets meer in hebben

n
<zien dan de meeste boroeps-ineteorologen.

En tocb ligt voor do optische meteorologie een ruim en vruchtbaar

arbeidsveld open. Dit willen wij hier trachten aan te toonen, waar-

'ü wij allereerst zullen nagaan, wat op dat veld waar te nemen
valt.

Do optische meteorologie omvat een aantal lichtverschijnselen
,

waai van de navolgende de voornaamste zijn. In de eerste plaats do
uitgebreide

groep der z g. halo’s, die zeer veel en zeer regelmatig
voor omen. Dan komen de z.g. kransen om de zon of om de maan,
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trekken worde aangegeven, wat de halo ons te aanschouwen geeft

en wat men er van weet.

Tot de halo’s belmoren eenige eigenaardige, meestal gekleurde

lichtverschijnselen, die zich in verband met de zon of mot de maan

aan een met fijne cirrus- of cirro-stratus-wolken bedekten hemel

vertoonen. Zij ontstaan door de breking der zonne of maanstralen

in zeer kleine, hoog in den dampkring zwevende ijskristalletjes, waar-

uit de genoemde wolken zijn opgebouwd. Het hangt van den vorm

en van den stand, welken die ijskristalletjes innemen, af welk ver-

schijnsel zal kunnen ontstaan. De halo toch bestaat uit een aantal

gekleurde en ongekleurde lichtkringen , waarvan de volgende de voor-

naamste zijn: de beide kringen om de zon of om de maan, met

stralen van 22° en 46°, den boog rakende aan den kleinen kring

van 22°, de circumzenithaalboog, de bijzonnen, de parhelisehe ring

en de z.g. kolom of zuil.

Wanneer de ijskristalletjes allerlei standen innemen, kunnen de

beide kringen van 22° en 46° ontstaan ; wanneer zij echter zoo ge-

plaatst zijn ,
dat hunne hoofdassen vertikaal zijn gericht, kunnen alleen

de bijzonnen , de circumzenithaalboog en de parhelisehe ring ontstaan

en zijn eindelijk de hoofdassen der kristalletjes horizontaal geplaatst,

dan ontstaat de raakboog aan den kring van 22°. Het gelijktijdig

voorkomen van kristalletjes in verschillende, doch bijzondere stan-

den geeft dan aanleiding tot het gecombineerd optreden van boven-

genoemde deelen van den halo, zoodat somtijds vrij samengestelde

halo’s kunnen worden waargenomen. Het meest komt de kring van

22° geheel alleen voor, somtijds gaat hij vergezeld van den raakboog

of de bijzonnen. Zeldzamer zijn de bijzonnen en de circumzenithaalboog,

die soms gelijktijdig, soms afzonderlijk of na elkaar optreden. In

het kort, de halo’s treden in allerlei gedaanten en samenstelling op,

geheel overeenkomstig de wijze, waarop de ijskristalletjes in don

dampkring gericht zijn.

Uit de gedaante van den halo, uit het verdwijnen en te voorschijn
komen van deelen van den halo, uit hunne onderlinge verhouding in

lichtkracht, uit de kleuren, die daarbij optreden, kan men gevolg-

trekkingen maken ten aanzien van de rangschikking en de dichtheid

der ijskristalletjes en men kan , verder gaande, hieruit weör atleiden

hoe do toestand der luchtlagen, waarin de kristalletjes zweven,

moet zijn en welke veranderingen daar plaats grijpen
,

om ton slotte

het verband te zoeken tusschon do ontwikkeling der halo’s on ver-
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schillende andere verschijnselen in den dampkring. De waarnemingen
van de halo’s zouden dus een nuttige toepassing kunnen vinden bij
sommige vraagstukken uit de praktische meteorologie en in het

bijzonder zouden de halo’s voor ons de boden uit hoogere luchtlagen
kunnen zijn, daar uit hunne gedaante en ontwikkeling kan blijken
hoe het gesteld is met de luchtlagen, waarin de ijskristalletjes
zweven

,
welke hen doen ontstaan. Inderdaad heeft men in die rich-

ting wel pogingen gedaan. Zoo herinneren wij ons in een der z.g.

onweerverslagen van het Meteorologisch Instituut een halo beschreven

te hebben gezien, die door zijn overeenkomstige ontwikkeling op
twee ver van elkaar liggende plaatsen en uit het tijdsverschil tusschen

het optreden op de eene en de andere plaats, het mogelijk maakte

de snelheid van de wolk, waarin hij ontstond, te berekenen.

Zulke onderzoekingen zijn voor de meteorologie veel waard, daal-

de hulpmiddelen om iets van de hoogere luchtlagen te weten te

komen niet vele zijn en die, welke wij bezitten, veel inspanning
en veel geld vereischen. Wij hebben de waarnemingen op hooggelegen
bergstations, in bemande en in z.g. registreerballons, met behulp van

meteorologische vliegers en ten slotte de wolken waarnemingen; maar

al deze hulpmiddelen, behalve het laatstgenoemde, kunnen tot nog
toe slechts op enkele plaatsen en dan meestal nog maar op kleine

laai woiden toegepast. Halo-waarnemingen daarentegen vereischen

f nstiumenten, kosten niets
en kunnen worden opgedragen aan

rnetefT T*™
6"36™- die boofdzakelijk onder de amateur-

- oio ogen gevonden kunnen worden. Zoo krijgt men op eenvoudige
n mm kostbare wijze een regelmatigen toevoer

van een groot aantal
belangrijke gegevens.

Men zou daartegen kunnen aanvoeren, dat de toestand van de
lucht met altijd halo-waarnemingen toelaat; bij betrokken lucht worden

a o s,
ie oOintijds in het bovenste wolkendek ontstaan , aan de

waarneming onttrokken, op heldere dagen daarentegen kunnen zij
ontstaan. De piaktijk leert evenwel, dat een goed waarnemer

op ongeveer 80 tot 100 dagen per jaar een halo waarneemt. Een

bijzonder ijverig waarnemer brengt het in een middelmatig halo-jaar
(alle jaren geven niet evenveel) wel tot 100 dagen. Twee of drie

aainemeis op één plaats zullen eikaars waarnemingen zoover aanvul-
en, dat het aantal halo-dagen wel tot 130 kan klimmen. Het blijkt in

,.

>
dat op een plaats waar twee of meer waarnemers zijn goves-

s
'g ,

meer halo’s worden gezien dan daar waar slechts een waarnemer is
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Wij kunnen dus aannemen, dat het aantal halo-dagen per jaar,

althans in een goed halo-jaar, wel tot 130 kan worden opgevoerd. Wij
zouden hierbij nog kunnen opmerken, dat er ook iets te leeren valt uit

de vele gevallen
,

waarin de bewolking schijnbaar geschikt is voor het ont-

staan van een halo , zonder dat zich daarvan echter een spoor vertoont.

Het zou thans moeilijk zijn de vraag te beantwoorden op welke

wijze men partij zou kunnen trekken van halo-waarnemingen om

daaruit den toestand van en de gebeurtenissen in do hoogere lucht-

lagen af te leiden. Wij staan hier voor een geheel nieuw vraagstuk,

waarvan de oplossing wellicht eerst na langen tijd gevonden zal

worden, zoolang de vakraeteorologen de waarnemingen van halo-

verschijnselen moer als iets, dat alleen de theorie aangaat dan als

iets, dat van praktische beteekenis kan zijn, blijven beschouwen. Naar

onze meening zal men eerst moeten onderzoeken
,

onder welke omstan-

digheden de halo's meer of mindere uitgebreidheid bezitten en in

welk verband het ontstaan van bijzondere deelen en de eigenaardige

afwisselingen in de ontwikkeling van den kring met andere verschijn-

selen in den dampkring, met luchtstroomingen in hoogere luchtlagen

en dergelijken staan. Eerst wanneer in die richting wezenlijk ont-

dekkingen gedaan zijn kunnen de halo-verschijnselen voor don meteo-

roloog boden uit de hoogere luehtlagen worden. Het tijdstip voor een

onderzoek
,

zooals wij dat hier aangeven ,
is nu aangebroken , nu de

waarnemingen door middel van meteorologische ballons en vliegers

op zeer groote hoogten mogelijk zijn geworden en het zou inderdaad

te betreuren zijn als zulk een onderzoek nog langer achterwege bleef.

Wij moeten echter van dit onderwerp afstappen , daar dit artikel

alleen ten doel heeft een beknopte uiteenzetting te geven van hetgeen

op het gebied der optische meteorologie te doen valt.

Na \de halo’s hebben wij in de tweede plaats de kransen om do

zon of om de maan genoemd, als beboerende tot de optische ver-

schijnselen , die van belang zijn voor de bestudeering van de hoo-

gere luchtlagen. Deze kransen ontstaan, zooals men tot nog toe

algemeen aannam , door de buiging der zonnestralen , welke veroorzaakt

wordt door de waterdruppeltjes en ijsdeeltjes, die hoog in den damp-

kring zweven. De oorzaak van het ontstaan der kransen zetelt dus

in de hoogst drijvende wolken en men weet van het verschijnsel,

dat de grootte der deeltjes, dis de buiging der lichtstralen teweeg

brengen
,

in verband staat met de schijnbare grootte van den krans,

in dien zin , dat de straal van den krans grooter wordt als de afme-
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tingen der buigende deeltjes kleiner worden en omgekeerd. Een zeer

heldere , sterk gekleurde krans met groote middellijn wijst op kleine

waterdruppeltjes, die allen ongeveer even groot zijn; kleine, zwak
geklemde kransen duiden op groote waterdruppeltjes en in het alge-
meen zal men de conclusie kunnen trekken

,
dat de waterdruppeltjes

meer verschillen naarmate de kransen flauwer gekleurd
zijn. Hieiuit blijkt dus wel hoeveel men uit de verschijning van een

flans om de zon of om de maan, uit diens diameter en uit de meer-

ei e of mindere helderheid der kleuren kan opmaken.
Ee kiansen behooren tot die verschijnselen, welke de belangstel-

ling van de meteorologen nooit in hooge mate hebben kunnen
opwekken. In ons land heeft men getracht stelselmatige waarnemin-

gen door vrijwillige waarnemers in het leven te roepen of aan te

kweeken; maar het succes is nooit bijzonder groot geweest, wat

misschien daarvan een gevolg is, dat de waarnemers nooit goed ver-

trouwd zijn geraakt met de eigenaardigheden van dit verschijnsel,
taai bij komt nog, dat de vrijwillige waarnemers van het Meteorolo-

gisch Instituut nooit een instructie hebben gehad en dit heeft bij de

“gelijkheden, die men bij het waarnemen van kransen ontmoet, vele

na.eden, I s het dan wonder, dat die waarnemers veeltijds ondeug-
J mateiiaal geleveid hebben? En is het dan ook niet verklaarbaar,

j

waarnemeis de ambitie verloren hebben, als zij zagen, dat

toch °!ii
‘ en Verstrekte gegevens afgekeurd werden

, terwijl zij zelven
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’
een verschijnsel, dat dikwijls veel

ovei eenkomst vertoont met kransen, zelfs
zoo sterke overeenkomst,dat sommige waarnemers beweren

,
dat kransen niets anders zijn dan

een i mgvormige msatie in de wolken, waartegenover anderen vol-
’ ‘ lt lilansen en iiisatie twee verschillende verschijnselen

zijn. Welke van beide opvattingen juist is zullen wij hier niet track-
en e beslissen , daar het ons toeschijnt dat omtrent beide verschijn-

■>
,

,

rU>
° we *n ’g bekend is; maar dit willen wij toch opmerken ,

a de strijd over deze kwestie er toe zal kunnen leiden dat beide
veisc ijnsolen van nu aan met meer ijver en met grooter nauwge-eid zullen worden waargenomen.
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De iriseerende wolken! Onder de optische verschijnselen zjjn er

weinige, die zulk een schitterend kleurenspel vertoonen als de

iriseerende wolken. Somtijds, wanneer aan den hemel uiterst fijne

cirro-cumuli (schaapjeswolken) drijven, die zoo klein en fijn zijn,

dat ze bijna niet van cirri te onderscheiden zijn, kan men ze in de

nabijheid van de zon de prachtigste kleurschakeeringen zien aannemen.

Schitterend groen en rood, violet, blauw en geel en vele nuances

daartusschen liggen in smalle zoomen langs de randen der fijne cirro-

cumuli en breedere banden omranden de groepen van schaapjes-

wolken
,

zoodat het geheel somtijds den indruk geeft van pauweveer-

achtige versiering. Irisatie in spauwoogen” heeft men het verschijnsel

somtijds genoemd. Het schitterend kleurenspel vertoont voortdurend

veranderingen
,

daar do wolken door verplaatsing een anderen afstand

van do zon verkrijgen. Daardoor, en zeker ook door de vormver-

andering der schaapjes, wordt de rangschikking der kleuren en

banden voortdurend gewijzigd. Daarom zijn de iriseerende wolken voor

den echten natuurvriend een zeer aantrekkelijk verschijnsel on wie

maar eenigszins vatbaar is voor het schoone in de natuur, moet in

de hoogste mate daardoor geboeid worden, omdat het in kleu-

renpracht en rijkdom van schakeeringen en afwisselingen zijn

wederga niet heeft. Wie meer door den wetenschappelijken bril kijkt

mag misschien in mindere mate door die kleurenpracht worden aan-

getrokken ,
maar zal toch in de iriseerende wolken een verschijnsel

vinden, dat een ruim veld van onderzoek aanbiedt.

Het schijnt, dat do iriseerende wolken, hoewel zij in vroegere

jaren ook werden waargenomen en vermeld, eerst kort geleden

meerdere aandacht en de moeite van geregeld observeeren waardig

werden geacht; want eerst in de laatste jaren ziet men er hier en

daar melding van gemaakt. In ons land waren eenige vrijwillige

waarnemers van het Meteorologisch Instituut er toe overgegaan om

hun aandacht ook aan iriseerende wolken te schenken
,

waarvan men

de resultaten in do z.g. onweerverslagen van dat Instituut kan vin-

den. Niettegenstaande eenige waarnemers zich zeer bijzonder op ge-

regelde observatie toelegden en zich door het bijeenbrengen van

talrijke met zorg verzamelde gegevens zeer verdienstelijk hebben

gemaakt, is het tot heden toe nog niet gekomen tot een georgani-

seerd stelsel van waarnemingen en blijven de amateurs, die toch in

hoofdzaak de observaties moeten verrichten, te veel aan zich zelf

overgelaten, waardoor heel wat irisatie-verschijnselen onopgemerkt
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voorbijgaan. De toewijding der waarnemers moet daarbij noodzakelijk
verslappen, zoodat

er in den eersten tijd wel niet veel gegevens
bijeengebracht zullen worden. En bij ’t verschil van opvatting om-

tient kiansen en iriseerende wolken, waarop wij hierboven reeds

gewezen hebben, zou het waarlijk wel hoog noodig zijn, dat er een

krachtige leiding bij de waarneming was, zonder welke de hier en

daar verrichte observaties waardeloos zullen blijven. Wij vreezen

cchtei
,

dat het in de eerste jaren wel aan zulk eene leiding zal

ontbreken.

Wij komen nu tot een ander verschijnsel, nl. de regenbogen. Ook
deze

geven aanleiding tot verschillende beschouwingen en kunnen in
verband met de onderzoekingen in de hoogere luchtlagen van veel

belang zijn.
Het ontstaan van de gewone regenbogen, nl. van den gewonen en

®n z,8- tweeden regenboog is op bevredigende wijze verklaard en

kunnen wij bij onze lezers als bekend onderstellen. Ook de z.g. over-
Hi

0 c bogen, die zich aan de binnenzijde van den hoofdregenboog
vertoonen, heeft men kunnen verklaren. Die overtallige bogen zijn

nioteoiologen bekend, maar vele amateur-waarnemers letten er

n°oit °P en vermelden ze niet in hunne berichten. Zij ontstaan bij
aanwezigheid van zeer kleine waterdruppeltjes in den dampkring en
van de afmetingen dier druppeltjes hangt het af, welke kleuren de
overtallige bogen zullen vertoonen. Nu eens ziet men alleen gele en
gioene dan weer gele, groene en violette

,
soms twee of driemalen

erhaald, zoodat de regenboog aan de binnenzijde niet door de violette
zone maar door eenige smallere banden, die de bovengenoemde
kleuren vertoonen, begrensd is.

De wijze waarop de regenboog zich vertoont, de al- of niet-aan-
wezigheid van overtallige bogen , hunne kleuren en de intensiteit der
kleuren loeren allen iets omtrent de verdeeling en de grootte der

waterdruppeltjes; ja men kan zelfs de grootte der waterdruppeltjes
uit de verschijning der overtallige bogen berekenen en hieruit weör
iets atleidon omtrent den toestand der hoogere luchtlagen.

Det
is er verre vanaf dat de waarnemers van optische ver-

schijnselen veel aandacht wijden aan de regenbogen, in het bijzonder
aan de overtallige, noch aan somtijds optredende buitengewone bogen

,noch aan de wijze, waarop de regenbogen gekleurd zijn ;
want' ook

rin vindt een opmerkzaam waarnemer veel verscheidenheid. Alge-
heel scht de meening, dat de eene regenboog altijd precies
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gelijk is aan den anderen en dat hij nooit, iets bijzonders vertoont,

hoogstens in enkele gevallen wat sterker kleuren. Toch is deze inoe-

ning geheel onjuist; want iedere regenboog vertoont den opmerk-

zamen beschouwer gewoonlijk iets bijzonders, dat eene afzonderlijke

vermelding waard is en dan kunnen waarnemingen van regenbogen
,

waarbij alle bijzonderheden omtrent kleuren en overtallige bogen

nauwkeurig beschreven worden, van veel waarde zijn voor de optische

meteorologie en van de daarmede in verband staande onderwerpen.

En nu komen wij tot de schemeringsverschijnselen.

Onder alle optische verschijnselen mochten die, welke bij de

schemering optreden, zich in de meeste belangstelling verheugen,

uitgezonderd dat verschijnsel, hetwelk wij onder den naam »Koode

Schemeringsbundels” in een vroegeren jaargang van dit maandschrift

uitvoerig beschreven hebben. De kleurverschijnselen aan den hemel, het

optreden van morgen- en avondrood, van het z.g. purperen segment,

dat aan het verschijnen van de roode schemeringsbundels voorafgaat,

dat alles heeft reeds jaren lang een onderwerp van studie uitgemaakt en

willen wij dus, hoezeer een belangrijk gedeelte der optische meteorologie

uitmakende, hier verder stilzwijgend voorbij gaan.

Alleen willen wij hier in herinnering brengen hoe men, door do

bijzondere roode kleur van den hemel tijdens zons op- en ondergang

in de jaren na de uitbarsting van Krakatau, de aanwezigheid van

vulkaanstof in den dampkring geconstateerd heeft en hoe men ook

na de vulkanische uitbarstingen op Martinique en elders, waarover

in den laatsten tijd zooveel te doen is geweest, opnieuw bijzonder

roode schemeringen heeft waargenomen; hoe men hiermede de over-

vloedige regens van 1903 in verband heeft gebracht en boe nu

onlangs uit nieuwe metingen van de intensiteit der zonnestraling is

aangetoond, dat niet onwaarschijnlijk tengevolge van do bijzonder

groole hoeveelheden stof in den dampkring, de intensiteit van die

straling gedurende 1903 belangrijk verminderd was. Hieruit blijkt

wel duidelijk, dat alleen de waarneming van schemeringsverschijnselen

reeds een ruim veld voor allerlei nasporingen en beschouwingen

open stelt; een arbeidsveld, waarop ongetwijfeld een rijke oogst

verwacht mag worden.

Wij willen ook nog in herinnering brengen hoe het morgen- en

avondrood reeds van oudsher door het volk als een hulpmiddel voor

weer- of liever regenvoorspellingen is beschouwd. Verschillende rijmp-

jes
,

die wij bij den lezer als bekend mogen veronderstellen, leggen
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daarvan getuigenis af. Het was niet verkeerd gezien, dat bet volk

verband zocht tusschen bet morgen- en avondrood en de daarop vol-

gende weersgesteldheid, daar de sterkte van bet rood in verband
staat met de afmetingen der waterdruppeltjes, die in den dampkring
zweven. En al mogen nu de uitkomsten der op morgen- en avond-
rood gegronde weervoorspellingen niet altijd gelukkig uitkomen, dan

i
D
t dit niet aan een minder nauw verband tusschen de kleur des

reine s en do voor bet optreden van regenweer gunstige omstandig-
reüui, maar veeleer

aan de onoordeelkundig opgestelde weervoorspel-
lingen. Een ernstig onderzoek naar bet verband tusschen de scberne-
r ingsverscbijnselen en de weersgesteldheid, die op morgen-en avond-
rood volgt, zou zeer waarschijnlijk kunnen leiden tot bruikbare,
nuts oordeelkundig opgestelde weervoorspellingen. Dit geldt ook voor
Je z.g. roode schemeringsbundels en wij hebben destijds aangetoond,
Jat die schemeringsbundels wel zoo veelvuldig voorkomen, dat zij
meermalen zouden kunnen gebruikt worden bij weervoorspellingen.

Die roode schemeringsbundels zelve kunnen, even goed als een

bijzonder sterk morgen- of avondrood, tot gevolgtrekkingen leiden,
J‘0 betrekking hebben op den toestand der hoogere luchtlagen, daar

zij toch alleen ontstaan onder bijzondere omstandigheden. Daarbij
bomt nog, dat, wanneer de verklaring voor hun ontstaan juist is,
zij ook de boden kunnen zijn uit ver verwijderde streken. Immers
men neemt aan, dat de zonnestralen, door een gebroken wol-
ven er va ende, dat zich op verren afstand bevindt, voor ons

i erug-aa srng op in don dampkring zwevende deeltjes zichtbaar
worden, evenals wij in een kamer, waarin de lucht met stofdeeltjes
bezwangerd rs de zonnestralen

z.g. door de openingen in de venster-
lurken zien binnenvallen. Het gebroken wolkendek laat slechts hiel-
en daar bundels zonnestralen door

en doet dus denzelfden dienst als
het vensterluik en wij bevinden ons in de schemering als in de don-
ker gemaakte kamer. Daar de zonnestralen nu in evenwijdige, recht-
lipnge bundels door de wolken-openingen vallen kan men licht nagaan,
dat het gebroken wolkendek zich op verren afstand bevindt van den

waarnemer, die de schemeringsbundels ziet en zijn dus die bundels
voor hem het bewijs, dat veraf in de richting waar zich het ver-

schijnsel vertoont, een wolkendek aanwezig is.

Dot verschijnsel der roode schemeringsbundels is dus ook niet
zonder beteekenis voor de praktische meteorologie, waarom wij er
uier- ook eenige regelen aan hebben gewijd.
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Wij gaan hier al de optische verschijnselen, behoorend tot het

gebied der z.g. luchtspiegelingen, niet stilzwijgen voorbij, zonder dat

wij ze echter zouden willen uitsluiten van die verschijnselen, welke

geacht kunnen worden voor de meteorologische wetenschap van be-

lang te zijn.

Daarentegen willen wij eenige oogenblikken stilstaan bij het vraag-

stuk van de blauwe kleur des hemels. Wat al hypothesen heeft men

ten beste gegeven om die blauwe kleur te verklaren. Hier opende

zich een verschiet voor den blik van den theoretischen natuuronder-

zoeker en het heeft dan ook niet aan geleerden ontbroken, die

hunne krachten op dit vraagstuk beproefd hebben. Wij zullen hiel-

de verschillende hypothesen met stilzwijgen voorbijgaan en er slechts

op wijzen, dat de stand van het vraagstuk nu zoo is, dat hot

laatste woord nog niet gesproken is en dat op dit gebied nog veel

voor de meteorologen te doen valt.

Wij komen nu tot de behandeling van een geheel ander lucht-

verschijnsel , waarop in den laatsten tijd meer do aandacht gevestigd

is, nl. de meerdere of mindere doorzichtigheid der lucht. Met de

bespreking van dit verschijnsel willen wij dan tevens dit opstel

eindigen, daar wij anders vreezen ie voel van het geduld onzer

lezers te vergen.

Vroeger reeds heeft men waarnemingen verricht om de meerdere

of mindere doorschijnendheid van de lucht in cijfers uit te druk-

ken. Vooral de bekende Uuitsche meteoroloog w. j. van hebbek.

heeft, met het oog op de weervoorspelling, het verband trachten

aan te toonen tusschen de doorzichtigheid van de lucht en de ligging

van de gebieden van hooge luchtdrukking, waarin hij feitelijk wel

geslaagd is. juuus hann, de bekende Oostenrijksche klimatoloog,

onderscheidt twee ooizaken van vermindering in de doorschijnendheid

der lucht en j»vel; verontreiniging der lucht door stofdeeltjes, rook,

nevel, heirook, enz. en die, welke het gevolg is van z.g. optische

troebeling, die bij volkomen zuiverheid van de atmosfeer toch nog

tot mindere doorschijnendheid aanleiding kan geven.

De verminderde doorzichtigheid der lucht tengevolge van veront

reiniging door stof- en rookdeeltjes of door nevel is feitelijk niet een

optisch verschijnsel in zuiveren zin en wij kunnen er in dit opstel

dus over zwijgen.

Een verschijnsel van zuiver optischen aard echter is de z.g. optische

troebeling en het speelt, zooals Uann terecht zegt, »een groote rol,
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waaraan tot nog toe over het algemeen niet voldoende waarde ge-

hecht is.’ Wij willen hier de eigen woorden van dezen geleerde,
waarmede hij het verschijnsel beschrijft, aanhalen.

1

»Er zijn meteorologische processen, die de zuivere lucht maken

tot
een niet homogeen medium, tot een mengsel van sterker en

zwakker lichtbrekende hestanddeelen. De lichtstralen worden bij den

doorgang door deze lucht menigvuldig en onregelmatig gebroken, terug-
gekaatst en verstrooid en daardoor verzwakt, zoodat men de voor-

werpen slechts ziet als door een troebel medium. De zichtbaarheid

van deze wordt ook nog daardoor verminderd, dat de lucht, licht

terugkaatsend, zelf verlicht schijnt en zoodoende over de zich daar-

achter bevindende
voorwerpen een sluier werpt, die het oog verblindt.

Daar dit licht, hetwelk door de lucht tcruggekaatst wordt, gepolari-
seerd is en wel te meer naarmate de luchtlaag dikker is, kan men

dit door middel van een prisma van nicuols, dat men voor het oog
of voor een verrekijker houdt, onderscheppen, waardoor do zicht-

baarheid en de duidelijkheid van verwijderde voorwerpen aanzienlijk
verhoogd worden. Hierop hebben tyndall en hagendach reeds in 1873

gewezen. De nevel, die verwijderde bergen omsluiert, het uitzicht

belemmert en onduidelijk maakt, wordt door het gebruik van zulk

een prisma grootendeels onschadelijk gemaakt. Bij mechanische troebeling
der lucht is dat niet hot geval.

Do aanleiding tot
een dergelijken toestand der lucht

,
waardoor zij

ptisch heterogeen en gelijk aan een troebel medium wordt, kan

.

veischillenden aard zijn. Gewoonlijk ontstaat deze toestand door de

go ij sche vei warming. Op heldere, rustige, zonnige dagen, wan-

6 ' Jü(^eln sterk verwarmd wordt, bestaat de geheele luchtmassa
ssc en den waarnemer en een verwijderd voorwerp uit een ver-

z.unc in
0

van ontelbare
warmere en koudere luchtzuiltjes of ook wel

,, uchtdiuppels
, die de lucht optisch heterogeen maken.

Deze toestand treedt het duidelijkst op bij rustige lucht in den

mddag, des zomers veel meer dan des winters, ’s Morgens vroeg
hij hot minst voor of is geheel afwezig, daar dan de opstij-

00116 wanne luchtzuiltjes of luchtdruppels ontbreken. De lucht
gschikt zich, wat hare temperatuur betreft, des nachts en ’s mor-

o s
vioog in horizontale lagen. De luchtlagen, die dezelfde temperatuur

c ichtheid hebben, liggen in regelmatige lagen boven op elkaar, de

J
- llANN: Lehrbuch der Meteorologie pag. 17.
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lichtstralen kunnen een weinig afgeleid worden , maar ondergaan

geen merkbare verzwakking en lichtverstrooiing heeft niet plaats.

Een andere oorzaak voor de optische troebeling kan in de ver-

menging van verschillende warme en vochtige lucht liggen
,

wanneer

ongelijksoortige luchtmassa’s over elkaar heen stroomen en door ver-

menging en diffusie lucht uitwisselen. Ook bij bet optreden van een

gebied van hooge luchtdrukking (begin van mooi weer) kan het af-

dalen van droge lucht uit de hoogte in de nabijheid van de aard-

oppervlakte door vermenging met de onderste vochtige lucht deze

laatste optisch heterogeen maken. De helderheid der lucht voor of

in de regenpauzen, zoowel als de nevel, die als een voorbode van

het intreden van droog weer beschouwd wordt, kan grootendeels

aan deze processen toegeschreven worden.

De grootste doorzichtigheid verkrijgt de lucht in algemeene, neer-

dalende luchtstroomingen J , daar deze thermisch en dus ook optisch homo-

geen ,
zonder nevelige troebeling en ook stofvrij zijn , voornamelijk in

den winter, wanneer geen verwarmde deelen van den grond opstij-

gen. Föhnwinden en de warme, droge winden, die soms schuin uit een

gebied van hooge luchtdrukking treden
, geven meestal aan de lucht

klaarheid en doorzichtigheid.

Het meest doorzichtig is de atmosfeer voornamelijk in den laten

herfst en den winter, in die warme luchtlaag, die, neerdalende

binnen het gebied van hooge drukking, op de onderste koude
,

meestal

nevelachtig troebele luchtlagen drijft.

Deze merkwaardige beschouwingen over een verschijnsel, dat men

dagelijks in meerdere of mindere mate kan waarnemen en waarvan

zoo hingen tijd de verklaring heeft ontbroken, zijn niet zonder betee-

kenis voor de praktische meteorologie. Immers kan de graad van

ondoorzichtigheid der lucht, die door optische troebeling ontstaat,

een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van afdalende luchtstrooraen

of van zulke, die verschillend van temperatuur en vochtigheidsge-

halte zijn. Wij behoeven hier slechts te herinneren aan de heerschende

volksmeening, dat groote doorzichtigheid der lucht een voorteeken

is van regenweer, ondoorzichtigheid der lucht, z.g. droge nevel, van

mooi weer, welke meening zich zeer goed verdraagt met do bewe-

ring, dat in een neerdalenden luchtstroom, in een gebied van hooge

luchtdrukking , optische troebeling zou ontstaan, De optische troebe-

1 Welke ook depressies voorafgaan. — Nool van den schrijver.



29OPTISCHE METEOROLOGIE.

ling is daarom een verschijnsel, dat van groote beteekenis is voor

de weervoorspelling ,
vooral van die welke hoofdzakelijk moet berusten

op locale waarnemingen.

Wij zijn hiermede aan het einde gekomen van de beschouwing der

voornaamste optische verschijnselen
,

die men geregeld in den darap-

kring kan
waarnemen. Hoewel er nog meer van die verschijnselen

z!) n i die in hooge mate de aandacht der meteorologen en araatenr-

waainemers verdienen, moeten wij er van afzien ook deze hier te

beschrijven, daar het slechts ons doel was aan te toonen, dat het op
hot gebied der z g. optische meteorologie niet ontbreekt aan stof tot

waarnemen, aan zoodanige verschijnselen, die in een of ander ver-

hand
een ijverig waarnemen en bestudeeren overwaard zijn: dat

daarentegen de optische meteorologie oen groot en vruchtbaar arbeids-

veld aanbiedt, waarop door menig natuuronderzoeker een rijke

oogst zal kunnen worden verkregen.

a-6 ra v enlm ge 15 April 1901.

Cllll. A. C. Nell.


