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Lichtverschijnsels in den dampkring

Het waterhalen der zon.

Deze stralen, door de Pranschen rayons crépusculaires genoemd, zijn

in werkelijkheid onderling evenwijdig, maar schijnen voor den waar-

nemer van uit de opening in de wolk te divergeeren. Dit is reeds

door smith terecht als een gezichtsbedrog beschouwd, daar het slechts

het gevolg van de perspectief is. De stralen kunnen zich ver over
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Wie in Nederland kent het waterzonnetje of, zooals men het dikwijls

noemt, het waterhalen der zon niet? Nadat gedurende eenigen tijd een

grauwe lucht geheerscht heeft, breekt deze op sommige plaatsen door

en enkele zonnestralen veroorzaken een flauw licht.

Is de zon zelf nog door de wolken verborgen, dan ziet men de

zonnestralen door de openingen in de wolkenlaag te voorschijn treden.

Men kan deze stralen zoo duidelijk onderkennen, omdat de water-

en de stofdeeltjes in den dampkring, waarop zij vallen, het licht

naar alle richtingen terugkaatsen, om dezelfde reden dus als waarom

men een lichtstraal in een donkere kamer kan waarnemen. Het ver-

schijnsel vertoont zich het duidelijkst bij kleine zonshoogten, omdat

bij een hoogeren stand der zon boven den horizon de atmosfeer te

helder verlicht is, dan dat men dit zwakke teruggekaatste licht zou

kunnen zien.
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den hemel uitstrekken
,

en zelfs heeft men enkele malen waargenomen ,

dat zij in het punt van den hemel, tegenover de zon gelegen, weer

schenen te convergeeren. Over den geheelen hemel kan men de stralen

nimmer volgen, in de buurt van het zenith ontsnappen zij aan het

oog. De deelen bij het convergentiepunt zijn altijd veel zwakker dan

die bij het divergentiepunt; van daar misschien, dat men het eerste

betrekkelijk zelden ziet; bovendien moet de zon dan dicht bij den

horizon staan.

Dit verschijnsel wordt, zooals de naam reeds aanduidt, dikwijls

als een voorbode van regen beschouwd, en dit is niet geheel zonder

grond, daar volgens kaemtz de eigenaardige wolkenvorm, die het

veroorzaakt, bij mooi weer zelden zal voorkomen en daar, zal het

verschijnsel duidelijk optreden, tal van waterdruppeltjes in den damp-

kring aanwezig moeten zijn.

ïusschcn de keerkringen schijnt het, tenminste volgens winteu-

bottom, zeldzaam te zijn, wat eenigszins te verklaren is, omdat daal-

de avonden en de ochtenden meestal helder zijn. In onze streken is

het, hoewel lang niet altijd volledig, geen zeldzaamheid.


