
Het poollicht in de Kara-zee
.

DOOR

Dr. H. Ekama.

Man hört von Etwas, und wenn man’s dann

sieht, so fragt man sich, ob man sich’s richtig

gedacht hat. EBERS.

In de poolstreken evenwel behoort het poollicht tot de dagelijksche
verschijnselen, zoodat ik evenals noudenskjöld tot het besluit ben

Reeds meermalen werd ik door bekenden omtrent verschillende

zaken het poollicht betreffende ondervraagd en voornamelijk of de

nederlandsche poolexpeditie naar de Kara-zee in de jaren 1882—83

hieromtrent
nog resultaten heeft opgeleverd. Misschien zijn er nog andere

personen, die hierin belang stellen, wat mij deed besluiten dit stukje
te schrijven.

Het poollicht is meer bekend onder den naam van noorderlicht, welke

evenwel afgekeurd moet worden, daar ook op het zuidelijk halfrond der

aarde een geheel overeenkomstig verschijnsel voorkomt. In de gema-
tigde luchtstreek behoort een flink ontwikkeld poollicht tot de zeld-

zaamheden, zoodat het dam ook in de middeneeuwen
voor een der

slechte voorteekenen werd gehouden. Men trachtte dan doorbedevaarten
en offeranden het

gevaar te verminderen. Zoo vinden wij bijvoorbeeld
vermeld, dat tegen het einde der 16de eeuw 10 à 12 duizend boete-

lingen, wegens vuren in de lucht gezien, een bedevaart naar de Notre-
Dame van Reims deden. Door dezelfde reden aangespoord gingen de

dorpen met hunne hoofden hunne offeranden in de groofe kerk te

Parijs brengen.
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gekomen, dat het in die streken altijd zichtbaar is, tenzij de maan

het poollicht onzichtbaar maakt of de wolken het bedekken.

Gassendi was de eerste, die omstreeks het jaar 1621 het poollicht

meer wetenschappelijk beschouwde; hij beschreef het en gaf het den

naara van Aurore boreale. Na hem heeft men voortdurend naar een

verklaring van het poollicht gezocht, doch tot nog toe is men er niet

in geslaagd deze met zekerheid te vinden. Wel heeft dit onderzoek tal

van bijzonderheden aan het licht gebracht, doch ongelukkigerwijze loe-

pen de berichten zeer uiteen en de eene waarnemer weerspreekt dikwijls

den anderen. Onze kennis van het poollicht bestaat op het oogenblik

uit een verzameling van waarnemingen, waaruit de eigenschappen van

het verschijnsel zijn afgeleid. Iemand, die belang mocht stellen in de

verschillende poollichtonderzoekingen, verwijs ik naar het boekje van

rum, getiteld das Polarlicht.

Een teekening van het poollicht te geven, behoort mijns inziens tot

de onmogelijkheden. Wel heb ik van de verschillende internationalepool-

expedities afbeeldingen van het verschijnsel gezien, die den vorm vrij

goed weergeven, maar juist datgene, wat het poollicht zoo indruk-

wekkend maakt, de rustelooze beweging, ontbreekt natuurlijk. De af-

beeldingen , die men van het verschijnsel in de meeste tijdschriften

en leerboeken vindt, zijn gewoonlijk slechts parodiën.

Als de meest gewone vorm van het poollicht wordt doorgaans een

regelmatig gevormde boog beschouwd, die met zijn beide uiteinden

op den horizon staat en een zwak licht verspreidt. Somtijds schijnen

in den boog stralen voor te komen; deze zijn echter nimmer door

ons gezien. Volgens nokdenskjöld zou deze boog uren achtereenrustig

aan den hemel staan. Wel vertoonde hij zich gedurende de overwin-

tering dikwijls, doch meestal was hij niet regelmatig en duurde hij zeer

kort. Ook waren do regelmatige bogen zeer zwak van licht, terwijl

de sterkere onregelmatig waren. Somtijds kwamen meer bogen te gelijk

voor, die eyenwijdig aan elkander waren; bogen, die elkander sneden

hebben wij nooit gezien, wat pleit voor de later te bespreken theorie

Van NOHDENSKJÖLD,

De boog ging meestal spoedig over in een anderen vorm van het

poollicht, die bekend is onder den naam van den band. Deze was bij

ons de meest voorkomende vorm. De handvorm geleek veel op de

franje van een gordijn, dat heen en weer golfde. Het poollicht be-

stond dan geheel uit stralen, die hoe langer hoe grooter werden en

naderbij schenen te komen. Meestal hield het verschijnsel dan na eenigen
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op, maar ontwikkelde het zich verder, dan scheen het of de

stralen alle naar één punt convergeerden. Deze vorm van poollicht
is zeldzamer en draagt den naam van kroon.

De kroonvorming herhaalde zich dikwijls meermalen op een avond,
maar altijd was de duur zeer kort. Na het verdwijnen van de kroon

of van den band bleven er nog sporen van poollicht aan den hemel

zichtbaar; deze hadden geen bepaalden vorm en waren zeer zwak van

licht. Somtijds was dit het eenige, wat wij gedurende een avond van

het poollicht zagen.

Tusschen de genoemde vormen bestaan nog tal van andere en het

is dikwijls zeer moeielijk te bepalen tot welken vorm men het pool-
licht moet rekenen._ Nog een bijzondere vorm van den band komt

v ü s voor, die bij de engelschen bekend is onder den naam van

meiiy-dancers, bij de oude schrijvers als caprae-saltantes en als
marionetten bij de inwoners van New-Poundland. De band staat dan
aa

0 boven dén horizon en is zooals de namen reeds aanduiden steeds
m een lustelooze beweging. Bovendien is het verschijnsel sterk gekleurd,

vlain

k 0* 8 ma^8n zaSen wij ook poollicht in den vorm van opstijgende

He kleui
van het poollicht is meestal groenachtig geel, doch wordt

mt vei schijnsel sterker, dan zijn de stralen aan het ondereinde rood,
aai

\ boveneinde
groen gekleurd. De kleuren zijn het sterkst als

e oand dicht bij den horizon staat; stijgt hij , zoo worden de kleuren
mindei duidelijk. Ook is het groen altijd meer diffuus dan het rood.

- ü de bogen hebben wij nimmer kleuren gezien. Eén enkele maal

weid ook een blauwe kleur waargenomen.
De lichtsterkte is zeer verschillend en hangt niet geheel af van de

ontwikkeling van het verschijnsel. De sterkst ontwikkelde vorm, de

vioon, is wel meestal maar niet altijd het sterkst van licht. Een zwak
poollicht komt in lichtsterkte overeen met den melkweg, daarenteo-en
een sterk met de volle maan.

Op een avond in het begin van November, gedurende ons verblijf
in e tent op het ijs, was het poollicht zoo sterk, dat ik mijn aan-

tekeningen met potlood kon opschrijven zonder kunstlicht noodig te
hebben. De maan kwam dien dag niet boven den horizon. Ook heb
ik toen ten tijde opgemerkt, iets wat dikwijls ontkend wordt, dat
het poollicht duidelijke schaduwen gaf, doch deze waren zeer kort
daar de intensieve verschijningen zich dicht bij het zenith vormden’

Het verschijnsel vertoont zich niet op alle plaatsen om de pool even



62 HET l’OOLLICUT IN DE KAHA-ZEE.

talrijk en ook is de intensiteit op een zelfde plaats zeer afwisselend.

Hot poollieht is namelijk aan drie perioden onderhevig
,

een jaarlijksche
,

een maandelijksehe en een dagelijksche.

De jaarlijksche is door fiutz 1 bepaald en bedraagt ongeveer 11 1/
2

jaar, wat overeenkomt met de periode der zonnevlekken. Na verloop

van deze periode is de talrijkheid en de intensiteit van het poollieht
echter niet weer geheel dezelfde, eerst na verloop van 5 elfjarige

perioden, dus na omstreeks 55 jaren keert dezelfde intensiteit terug.
Donati 3 heeft voor deze periode, die bij meer natuurverschijnselen

voorkomt, een verklaring gezocht. Hij schreef aan de planeten Jupiter

en Saturnus don grootsten invloed toe. Om de 10 jaar komen deze plane-
ten met de zon ongeveer op een rechte lijn te staan

, hetzij met Jupiter,

hetzij met de zon in het midden. Wanneer Jupiter 5 omwentelingen om

de zon volbrengt, maakt Saturnus er 2 en dus na 5 omwentelingen van

Jupiter komen zij weer geheel in hun vroegeren stand ten opzichte van

de zon terug. De omwentelingsduur van Jupiter bedraagt over de 11 jaar,

bijgevolg komt ongeveer om do 55 jaar weer dezelfde toestand weerom.

Deze tijdvakken komen zeer goed met de perioden van het poollieht over-

een
,

vandaar dat donati
,

evenwel waarschijnlijk ten onrechte, aan deze

planeten een invloed op dat verschijnsel toesehreef. Dat de perioden niet

geheel overeenstemmen schrijft hij aan den invloed derandere planeten toe.

Het jaar, waarin wij overwinterden, was dicht bij het maximum

gelegen; wellicht is dit do reden, dat de door ons geziene poollichten

bijna altijd in beweging waren. Het jaar daarentegen ,
waarin de»Vega”

overwinterde, was een minimum; hierdoor kon nordenskjöld waar-

schijnlijk van een boog, die uren rustig aan den hemel stond, spreken.
De maandelijksehe periode heb ik getracht uit mijne waarnemingen

af te leiden. Dit werk was vrij omslachtig, want men moet zooveel

mogelijk den invloed van de bewolking, van het maanlicht en het

verschil in lengte van de nacht elimineeren. Bovendien is het pool-

lichtjournaal iliet geheel compleet, want wegens de ijspersingen moesten

de waarnemingen van 23 December tot 15 Januari gestaakt worden.

Het verlies is gelukkig niet zeer belangrijk, want in dien tijd heb

ik nog eenige losse waarnemingen kunnen doen en de poollichten waren

op één enkele uitzondering na van zeer weinig beteekenis.

Hoe ik de genoemde moeielijkheden heb getracht te overwinnen,

1 VerzcichnisH der Polarlichter
.

2 Le Aurora Boreali e la loro origine cosmica. p. 15.
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zal ik hier niet meedeelen; het resultaat was, dat in Februari enMaart

de lichtsterkte het grootst was, terwijl in November de schoonste en

meest ontwikkelde poollichten zich vertoonden. December en Januari

waren zeer arm aan poollicht. Dit is in strijd met de bewering van

GKONEMA.N, waarschijnlijk gegrond op de opgave van ïobiesen
,

dat in

Januari de poollichten op Nova Zemjla het sterkst zouden zijn. Wat

do dagelijksche periode betreft, zoo waren de poollichten omstreeks

10 /
3 uur het sterkst. Omstreeks dien tijd werden de meeste kronen

waai
genomen, terwijl om 9 uur de banden het sterkst waren; deze

z yn dan ook de voorloopers der kronen.

De hoogte van het poollicht boven het aardoppervlak is verschillend.

Wij hadden ons voorgenomen om de hoogte uit de parallaxis of het ver-

schilzicht te bepalen; doch door de voortdurende beweging van het

ijs was het niet raadzaam iemand op een vrij grooten afstand van

iet huis te zenden, zoodat wij dit achterwege moesten laten.
Een andere methode is door galle

1
gegeven, maar deze kan alleen

°P de klonen toegepast worden. Men heeft waargenomen, dat de kronen
zich zeoi nabij het magnetisch zenith vormen en uit den afstand van

f. convei ge ntiepunt van de kroon tot het magnetisch zenith leidde

lij dt hoogte boven het aardoppervlak af. Op verschillende wijzen heb
i c getiacht de plaats van het centrum te bepalen, maar kwam bij
iet becijferen tot allerlei vreemde resultaten. Toen ik de afleiding der
oi mule nauwkeurig onderzocht bleek mij, dat hierin een ongeoor-
oofde benadering was ingevoerd, dus dat deze methode onjuist is 3

.

De methode, om de hoogte van den boog boven het aardoppervlak
e bepalen uit de hoogte van den top boven den horizon en den hoek
usschen de beide uiteinden, heeft eenige goede resultaten opgeleverd,
saai op ik later hoop terug te komen.

om 9 s heeft men poollichten waargenomen, die vlak bij de aarde
sc lijnen te zweven , doch dit is tegengesproken en als gezichtsbedrog
beschouwd. Op 12 November om 7 l/zj

uur heb ik een gordijnvormig
poollicht boven mij gezien, dat geen 20 M. van het aardoppervlak
ver wij erd scheen. Meestal wordt voor de hoogte van het poollicht
boven de aarde 14,5 geographische mijl of 100 K.M.

opgegeven.
hr is mets bij het poollicht, waaromtrent de berichten

zoo zeer uit
elkander loopen

,
als wel omtrent het geruisch, dat men er bij vernemen

1 ZeiUehrift der Ocsterr. Geselschaft fur Meteorologie VIT «wt. 7q
2 Ibid. XX Seite 67. ' 73 ’
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zoude. Bij vroegere waarnemingen werd altijd vermeld
,

dat men er een

eigenaardig geluid bij waargenomen had, dat volgens sommigen op het

ruischen van zijde, volgens anderen op het knetteren van vonken zou

gelijken. Humboldt merkt evenwel terecht op, dat hoe nauwkeuriger

de waarnemingen worden, hoe meer hot poollicht zwijgt. Tal van

wetenschappelijke waarnemingen staan ons nu ten dienste, die allen

het poollicht-geluid ontkennen
,

maar toch is de zaak nog niet uitge-

maakt. Geen onzer is het ooit gelukt een geluid, dat aan het poollicht

toegeschreven kon worden, te bemerken.Rondomons hoorden wij dikwijls

geluiden, die afkomstig waren van het kraken van het ijs door de

vorst of van het ijskruien; vooral het eerste geluid gelijkt veel op

het knetteren van vonken. Het ijskruien behoefde niet in onze onmid-

dellijke nabijheid plaats te grijpen, want het geluid neemt men in de

poolstreken op een zeer grooten afstand waar, wat het gevolg is van

een homogeniteit der luchtlagen en van de doodsche stilte dier streken.

Bij de amerikaansche internationalepoolexpeditie naar Port Rae heeft

men éénmaal het geluk gehad een duidelijk geluid van het poollicht

te hooren.

Meestal wordt het vernemen van geluid als een gevolg der fantasie

beschouwd; mijns inziens is dit te voorbarig
,

misschien zou het geluid

toch onder bijzondere omstandigheden kunnen bestaan. Het zou bijvoor-

beeld zeer goed kunnen zijn, dat men geluid vernam van poollichten,

die zich zeer dicht bij het aardoppervlak ontwikkelden, maar de meeste

zullen zich bevinden in lagen, waar de lucht zoo ijl is, dat het geluid

zich daarin bijna niet voortplant.

Men heeft getracht betrekkingen te zoeken tusschen het poollicht

en andere meteorologische verschijnselen, bijv. bewolking, wind
, tempe-

ratuur enz. Menig volk beschouwt het poollicht als een voorspeller van

storm en slecht weer, bijv. is dit het geval in Siberién. Hiertegenover

staan anderen, die het poollicht als een voorbode van schoon, helder

weer aanzien. .In Noorwegen meent men, dat een rustig poollicht een

voorbode van bestendig weder is; een sterk bewegend poollicht daaren-

tegen van storm. Zooveel is evenwel zeker, dat als een sterk pool-

licht voor ons een voorteeken van storm had moeten zijn
,

wij dan in

November zeker geen rustig oogenblik gehad zouden hebben.

Benige malen merkte ik tijdens ’t poollicht een daling der temperatuur

op en viel het tijdstip van het minimum der temperatuur van dien

dag met het maximum van het poollicht samen. Dit mag echter niet

aan het poollicht worden toegeschreven , daar én het verschijnen van
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poollielit èn de daling der temperatuur het gevolg waren van het

helder worden van den hemel. Op dagen, dat de lucht voortdurend

helder
was, volgde de temperatuur zijn dagelijkschen gang en stoorde

zich niet aan het poollicht. Ook viel de sterkste koude in Januari;
de thermometer daalde toen tot 47°,2 0. onder nul, terwijl dit juist
de maand was, waarin de poolliehten het zwakst waren.

henigen samenhang tusschen barometer en poollicht heb ik niet

kunnen vinden.

Over het verband tusschen poollicht en bewolking is men het nog
lang niet eens. Ook hierbij berust onze kennis op eenige onsamen-

hangende waarnemingen, die elkander dikwijls tegenspreken. Er schijnt
evenwel een nauw verband te bestaan tusschen het poollicht en een

bepaalden vorm van wolken, bekend onder den naam van poolbanden.
Oezo vorm komt dikwijls in de poolstreken voor en bestaat uit cir-

lostiatuswolken, die in strepen geplaatst zijn, welke evenwijdig aan

elkander
over den hemel loopen en in twee tegenovergestelde punten

aan den horizon schijnen te eonvergeeren. De richting dezer banden
zou samenvallen met den magnetischen meridiaan, doch bij de door
ons waargenomene poolbanden kwam de richting overeen met die van
t en wind. De poolbanden zouden voorteekenen van het poollicht zijn,
maai slechts éénmaal gedurende onze overwintering gingen zij een
kioon

vorming vooraf; wel volgden zij dikwijls op een intensiefpoollicht.
Het nauwst staat het poollicht in verband met het aardmagnetisme.

Niet alleen, dat deze heide verschijnselen overeenkomstige perioden
lebben, maar ik • heb reeds opgemerkt, dat de kronen zich vormen
icht bij het magnetisch zenith, terwijl de toppen der bogen in den

magnetischen meridiaan gelegen zijn. Dit laatste was bij verreweg het

h°°
tSte

61 00r ° nS S eziene b °Sen n^et bet Sevak Van deze
0

en de toppen meestal in het ware Noorden , terwijl de magnetische

later tel! N' N-W
' 8 ing- Deze afwÜ king komt overeen met de

6 eöPreken theorie van nordenskjöld , volgens welke de toppen
een weinig westelijk van het ware Noorden gelegen moeten zijn.

e poo lichten
gaan dikwijls vergezeld van magnetische storingen,

mei, (aar wij door de voortdurende beweging van het ijs geen ma»-
ne isc e waarnemingen konden doen, hebben wij hieromtrent ook geen
resultaten kunnen verkrijgen.

De eerste verklaring van het verschijnsel is door desCartes ge-
geven Hij wilde het poollicht evenals den regenboog als een optisch
verschijnsel verklaren. Het licht zou dan op de vlakken van ijsnaaldjes
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teruggekaatst worden. Toen nu het verband tusschen poollicht en mag-

netisme gevonden was, werd deze theorie voor onhoudbaar verklaard.

Deze reden is echter zonder grond , want beide verschijnselen konden

wel den invloed van eenzelfden zaak ondervinden , zonder daarom nog

in onderling verhand te staan. Later vond men eigenschappen van het

poollicht, die volgens de optische theorie onverklaarbaar waren, bijv.
de homogeniteit van het licht, waarop ik later terug kom.

De theoriün, die later opgebouwd zijn, laten zich in twee groepen

verdoelen; in die, welke het poollicht een kosmischen oorsprong toe-

schrijven en die, welke het als een magnetisch of electrisch verschijnsel
beschouwen. Beiden worden met afwisselend geluk volgehouden , want

hij beiden blijven sommige eigenschappen onverklaard. In den laatsten

tijd telt de electrische theorie de meeste aanhangers.
De kosmische theorie brengt het poollicht in verband met de val-

lende sterren en de meteoorsteenen en terwijl deze laatste door de

grootere steenen ontstaan, zou het poollicht aan de fijnere deeltjes,
de zoogenaamde kosmische stof, zijn ontstaan te donken hebben. Deze

kosmische stof zou op verschillende plaatsen gevonden zijn en bevat

behalve andere stoffen veel ijzer, welke stof men gemakkelijk door een

magneet van het overige kan scheiden. De kosmische oorsprong wordt

aan dit ijzer toegeschreven, omdat het twee andere metalen, nikkel en

cobalt bevat, wat vroeger alleen bij het ijzer der meteoorsteenen was

waargenomen. De onderzoekingen van erdmann 1
en weiste

2 hebben

echter doen zien, dat ook ijzer, dat zeker altijd tot de aarde behoord

moet hebben, cobalt en nikkel bevatte, waardoor dus deze grond, om

den kosmischen oorsprong van die stof aan te nemen, vervallen is.

De kosmische theorie is volledig uitgewerkt door twee Nederlanders.

In 1844 stelde professor e. h. von baumuaube 3 deze theorie op en

nam aan, dat de ijzerdeeltjes door de magneetpolen der aarde aange-

trokken en door hun snelheid, wrijvende tegen de luchtdeeltjes, tot

gloeien gebracht werden. Deze theorie bleef onopgemerkt tot in 1871

H. J. H. groneman
* haar weder opvatte. Hij trachtte alle eigenschappen

te verklaren
,

wat hem vrij wel gelukte. Evenwel zijn er twee groote be-

zwaren ; ten eerste is het verband tusschen het poollicht- en het ijzer-

1 I. pract. Chem. XCVIII. Scite 120.

2 Ibid. Seite 479.

3 Poyy. Ann. LVI.

4 Theorie cosmique de Vaurore polaire.
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spectrum meer gezocht dan gevonden en ten tweede verklaart de theorie

de betrekking tusschen ’t poollicht en ’t zodiakaallicht niet, welk ver-

hand trouwens slechts op hunne overeenstemmende spectra berust.

Meermalen heb ik in de sneeuw in de Kara-zee naar de kosmische

stof gezocht, doch zonder gevolg; evenwel verwondert het mij niet,
dat ik deze niet gevonden heb, want de kleine gloeiende deeltjes zullen

wel geheel verbrand zijn, voor zij op aarde neerkoraen.

We electrische theorie beschouwt het poollicht als het onweder der

poolstreken. Evenwel komen daar ook onweders voor en niet minder

hevig dan in ons land. Men kwam tot deze theorie door de overeen-

komst van het poollicht met de electrische ontladingen in Geisler’sche

huizen
,

zooals die in de laboratoria gebruikt worden. Het spectrum zou

dan overeenkomen met dat van de vonk in een Geisler’sche huis,
wanneer deze met verdunde lucht gevuld is; ongelukkigerwijze is deze

overeenkomst al even gering, zoo niet geringer dan die tusschen het
poollicht en het ijzerspectrum.

Het spectrum van het poollicht bestaat uit een geelgroene streep, en
deze is bepaald kenmerkend voor het verschijnsel; het geringste spoor
aan den hemel verraadt dadelijk door deze streep zijn poollichtnatuur.

oor tal van waarnemers zijn nog andere lijnen waargenomen, doch
1116 a delfde. Het aantal waargenomene strepen in het poollicht-
spectrum bedraagt 12, doch nimmer zijn allen te gelijk gezien.

Mij is Jjet njet mogen gelukken een andere lijn dan de karak-
enstieke poolhehtlijn te zien, zelfs niet in een poollicht, dat geheel

100 achtig gekleurd was. Misschien zou ik gelukkiger geweest zijn in
ovemloer

i
toen er meer open water rondom ons was, maar ik was

za

en^0y°^.e Van onrust, die de herhaalde ijspersingen veroor-
1 ‘ v en

, niet in du gelegenheid nauwkeurige spectroskopische waarne-

<r „

Daen en‘ 0°k hebben wij in November de kleuren in ’t poollicht
° ' ]

ien

j

tG1 Wi'jl *n Februari het verschijnsel groenachtig geel was.
ii e poolstreken is trouwens zelden meer dan één streep gezien

ui in iet geval van meerdere dan slechts onder bijzondere omstandig-
le on a s moge temperatuur of veel open water. De overige strepen
zijn mees op lagere breedten

waargenomen en waarschijnlijk zijn eenme
zoo met a le aan de aardatmosfeer toe te schrijven. Het spectrum van
het .uiderlicht verschilt van dat van het noorderlicht, wat een groote
moeielijkheid voor de kosmische theorie is, maar wat geheel met
de electrische in overeenstemming is; want het electrische licht van
de positieve en van de negatieve pool is niet volkomen hetzelfde Het
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spectrum is op het. oogenblik de voornaamste grondslag om de natuur

van het poollicht te bepalen, maar zooals uit het voorgaande blijkt,
is het spectrum zelf nog niet juist bekend.

Voor de geelgroene lijn heb ik de golflengte bepaald en gevonden
als gemiddelde der waarnemingen 556,53 millioenste van een millimeter,
een waarde, die overeenkomt met de door angström gevondene.

Gedurende de reis van de »Vega” heeft nordenskjöld 1
een theorie

opgebouwd, die wel is waar' geen verklaring van den aard van het

poollicht geeft, maar toch zeer verdient behandeld te worden. Hij
neemt aan, dat de aarde omgeven is door een cirkelvormige krans van

licht, wiens vlak loodrecht staat op den straal der aarde, die door

het middelpunt van den ring gaat. Deze ring bestaat uit twee cirkels,
de eene geeft den gewonen boog, de andere is een ring van stralen.

De laatste is in Nederland zichtbaar, de eerste niet. De afstand van

den poollichtring tot de aarde is volgens de waarnemingen van nordens-

kjöld 0,03 aardstraal en de straal van den ring is 0,32 aardstraal.

De straal der aarde, die door het middelpunt van den ring gaat,

snijdt het aardoppervlak in een punt, door nordenskjöld de pool-

lichtpool genoemd en deze is gelegen op 81° N.B. en 80° W.L. van

Green wich. Hij verdeelt het aardoppervlak in vijf concentrische streken,
waarin het poollicht verschillend moet gezien worden en dit komt

met de waarnemingen vrij goed overeen. Verder heeft nordenskjöld

een middel aangegeven om volgens zijne theorie uit de hoogte en de

wijdte der poolliohtbogen de afmetingen van den ring te bepalen. Het

is mij gelukt om met voldoende nauwkeurigheid 9 bogen te meten.

Het meten der bogen ging met vele moeielijkheden gepaard, omdat

de uiteinden bij den horizon meestal door wolken of nevel onzicht-

baar waren en ook omdat de boog, zooals reeds gezegd is, zoo kort

zijn regelmatige gedaante behield.

De becijfering geeft voor den straal van den ring gemiddeld 0,34
aardstraal en voor den afstand boven het aardoppervlak 0,033 aard-

straal of 200 K.M. Deze getallen zijn iets grooter dan de door nordens-

kjöld opgegevene , doch dit komt doordat wij ,
zooals ik reeds opmerkte,

dichtbij een jaar voor ’t maximum der poollichten overwinterden,

terwijl de »Vega” in een minimumjaar bij de Behringsstraat was. De

poollichtring verplaatst zich nu en is in een raaximumjaar dichter bij
den aequator, maar dan is zijn straal ook tevens grooter.

1 Om Norrskenen under Vegas ofvcrvintring viel Berings Sund 1878—79.
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De gedachte om een dergelijken ring aan te nemen was niet nieuw ;
leeds hansteen 1 beschouwde den boog als een deel van een ring ,

doch

deze was gelegen om de magnetische pool, en was niet cirkelvormig.
De poolliehtring blijkt evenwel niet altijd even sterk van licht te

zijn en tevens is de cirkelvormige gedaante ten tijde van een maximum-

jaai onbestendig, en aan vele storingen onderhevig, wat nobdenskjöld

evenwel niet aanneemt.

De
onderstelling van nobdenskjöld heb ik bevestigd gevonden en

dit is het voornaamste resultaat der poollichtonderzoekingen; evenwel

is het te verwachten, dat behalve de genoemde resultaten van minder

belang, nog andere in verband met de waarnemingen der overige ex-

peditiën zullen verkregen worden.

Mijn overtuiging is, dat voorloopig, zoolang wij zoo weinig van de

aaid van het poollicht weten, het onderzoek meer resultaten zal op-
leveien in een jaar, dat de poolliehten rustig zijn ,

dus in een minimum-

,)aai , dan in een maximumjaar, zooals dat waarin wij overwinterden
,

wanneer het poollicht telkens van plaats en vorm verandert.
In den laatsten tijd heeft lemstböm 3 getracht een volledige ver-

klaring van het poollicht te geven; evenwel erkent hij zelf dat de
theorie

nog door tal van latere waarnemingen bevestigd moet worden.
Len deel der electriciteit, die op de aarde door unipolaire inductie
of door verdamping opgewekt wordt, stijgt met den waterdamp omhoog
en bereikt een atmosferischen geleider, doch deze heeft een gering
geleidingsvermogen. De negatieve electriciteit bevindt zich op het aard-

oppervlak, de positieve op den atmosferischen geleider en beide elec-
triciteiten zijn door de isoleerende luchtlaag gescheiden, zoodat de

aantrekking der tegengestelde electriciteiten door den weerstand van de
ueht in evenwicht wordt gehouden.

anneer nu een zuidenwind waterdamp toevoert, die in de koude

eT d
COn^enseei^! dan begint de ontlading van boven naar beneden

en o ze ontlading geschiedt langzaam wegens het geringe geleidinor-
vermogen van den atmosferischen geleider. In de ijlere luchtlagen gaat

i gepaar met lichtverschijnselen. De stralen van het poollicht zijn
nu mets anders dan de bewegelijke stroomen en deze moeten zich dus
on er en invloed van 't aardmagnetisme volgens de wetten der electro-

ynamica zoodanig richten, dat zij evenwijdig aan den inclinatienaald zijn.

1 Memoires de VAcademie de Bruxelles XX p, 118
2 Archives des sciences vhys. et nat. 1887, Ser. 3 Tome XV1T

p. 193
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Een zeer groote factor is volgens lemsthöm de temperatuur; wan-

neer deze stijgt, stijgt ook de atmosferische geleider; bij een tempe-

ratuur van —40° C. zou aan de voorwaardo voor het zichtbaar zijn

der stroomen het best voldaan zijn.

Ook deze theorie is niet nieuw
,
want zij is reeds door de la hive ont-

wikkeld ; lemsthöm heeft haar echter door nieuwe onderzoekingen uit-

gebreid. Hij heeft namelijk in Einland door een toestel aangetoond
,

dat de electrische stroom door de lucht kan gaan, zonder een licht-

verschijnsel voort te brengen. Ook zou het hem gelukt zijn een elec-

trische vonk te krijgen, die een spectrum geeft overeenkomstig met

dat van het poollicht.

Verder heeft lemsthöm volgens zijn theorie de verschijnselen, die

het poollicht begeleiden, zooals bijv. de magnetische storingen, den

invloed van de zou en de perioden verklaard.

Uit al het voorgaande blijkt, dat men omtrent de ware natuur en

de eigenschappen van het poollicht nog zeer onvolledig op de hoogte

is. Om deze te bepalen zijn nog tal van waarnemingen noodzakelijk

en ook de nederlandsche poolexpeditie heeft getracht het hare hiertoe

bij te dragen.


