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Hydrostatische toestellen in

het dierenrijk
.

DOOR

P. Harting
.

Men vergeve mij den wellicht voor sommigen onzer lezers ietwat

vreemd en geleerd klinkenden titel van dit opstel. Maar ik ken in

onze taal geen woord, dat het aan het grieksch ontleende woord

“hydrostatisch” volkomen teruggeeft. Met hydrostatische toestel-

len worden hier echter “drijftoestellen”, nog iets juister: lucht-

drijftoestellen” bedoeld, en deze, zij het dan ook gebrekkige,

vertaling kan reeds eene algemeene voorstelling geven van de soort

van toestellen die ik hier op het oog heb.

Alvorens verder te gaan, zal het echter voor sommigen niet ondienstig

zijn een woord te zeggen over hetgeen drijven eigenlijk is. Elk weet

wel is waar dat er lichamen zijn die, in water geworpen, daarin

niet onderzinken, maar daardoor als het ware gedragen worden, en

dat men dit drijven noemt. Elk weet bovendien dat alleen zulke licha-

men op water drijven, die een geringer soortelijk gewicht dan

water hebben. Toch komen hierbij nog eenige omstandigheden voor,

die minder algemeen bekend zijn, en waarbij wij dus wel een oogen-

blik mogen stil staan. Een stuk hout en een stuk kurk, beide van

gelijke grootte en gedaante, drijven op het water, maar niet op vol-

komen gelijke wijze. Van het eerste steekt een veel kleiner gedeelte dan

van het tweede boven het water uit. Wat is de oorzaak van dit ver-

schil? Het antwoord is eenvoudig en laat zich als een algemeene hy-

drostatische wet aldus uitdrukken: “Elk drijvend lichaam verdringt
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Een drijvend lichaam, zoo als een stuk hout, kurk of ijs is ech-

ter nog geen hydrostatische toestel. Om daartoe te worden, moet er

nog iets bijkomen. Zulk oen toestel drijft niet alleen, maar neemt in

water ook altijd eenen vasten evenwichtstoestand aan. Een vereischte

daartoe is, dat een gedeelte van het drijvende lichaam soortelijk zwaar-

der is dan hot overige; dat zwaardere gedeelte zal zich dan als van

zelf altijd naar beneden keeren. Het beste voorbeeld daarvan biedt

de vochtweger of areometer aan, een werktuig dat men bij eiken

apotheker zien kan, en waarvan men zich bedient om het soortelijk

gewicht van vloeistoffen op eene gemakkelijke wijze te bepalen. Hot

bestaat uit eene glazen buis, die van onderen zich vernauwt en daar

eindigt in een bol, waarin eenig kwikzilver wordt gebracht, juist ge-

noeg om de huis in het vocht niet alleen rechtstandig te houden, maar

haar ook, in zuiver water geplaatst, tot oen zeker punt daarin te doen ne-

derdalen, hetwelk dan het uitgangspunt is voor eene binnen in de buis

aangebrachte verdeelde schaal. Brengt men nu zulk een areometer in

een ander vocht, dat hetzij soortelijk lichter of soortelijk zwaarder is

dan water, dan laat het zich gomakkeljjk inzien
,

dat hij , in beide ge-

vallen juist zijn eigen gewicht van het vocht verdringende, in het lich-

tere vocht dieper, in het zwaardere vocht minder diep zal inzakken.

Zulk een areometer leert ons nog iets anders, namelijk dat hot

mogelijk is hydrostatische toestellen te maken uit stoffen, welke soor-

telijk veel zwaarder zijn dan water en derhalve op zich zelve daarin

zouden onderzinken. De eenige voorwaarde daartoe is, dat zij hol,

d. i. met lucht gevuld zijn. Lucht heeft ook gewicht, maar dit ge-

wicht is zoo gering, dat het bij dat van water schier verdwijnt.

juist zooveel water als zijn eigen gewicht bedraagt.” Helderen wij

dit nog door een voorbeeld op. Een kubiek decimeter of liter zuiver

water weegt juist een kilogram. Laten wij nu die zelfde hoeveelheid

water bevriezen, dan zal het aldus verkregen stuk ijs 1/9 tot 1/
10

grooter zijn, omdat water, bij den overgang van den vloeibaren tot

den vasten toestand, zich uitzet, d. i. eenen grooteren omvang ver-

krijgt. Het soortelijk gewicht zal dus met 1/9 —1/10 verminderd zijn.

Werpt men nu dit kilogram ijs in water, dan zal het ook juist een

kilogram water verdringen, en het overige, dus ongeveer van het

geheele stuk, zal boven de watervlakte uitsteken. Zoo kan menuit de

hoogte, waartoe de in zee drijvende ijsbergen zich daarboven verheffen,

ten naastenbij hunne geheele hoogte of dikte berekenen.
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Terwijl een kubieke decimeter water een kilogram weegt, bedraagt

bet gewicht van een kubieke decimeter gewone dampkringslucht slechts

ongeveer 1,3 gram of
l/

770
van dat van een gelijk volume water.

Ware het mogelijk een kubiek decimeter lucht op water te laten

drijven, dan zoude de hoeveelheid van het verdrongen water derhalve

zoo gering zijn, dat men het ter nauwernood zoude kunnen bemer-

ken. Doch om lucht te laten drijven, moeten wij haar altijd op de

eene of andere wijze binnen wanden begrenzen, en daar do hiervoor

gebruikte stoffen in den regel zwaarder dan water zijn, zoo dringt

de lucht daarmede ook dieper in, zoodat oen gedeelte zich onder,

een ander gedeelte zich boven de oppervlakte van het water bevindt.

Zoo is het b. v. bij elk vaartuig. Een schip kan geheel vervaardigd

worden van ijzer, dus van een metaal dat bijna 8 maal zwaarder

dan water is. Het is de in do scheepsholte bevatte lucht, waardoorhet

drijvende wordt gehouden. Ook zulk een schip verplaatst juist zooveel

water als zijn eigen gewicht bedraagt, en het laat zich derhalve ge-

makkelijk inzien, dat het, deels van de gedaante van het schip, deels

van do dikte en zwaarte van den wand zal afhangen of het meer of

minder diep in hot water zal zinken, of, gelijk men hot gewoonlijk

noemt, oenen grooteren of geringeren diepgang zal hebben. Elk schip

is een hydrostatische toestel, want niet alleen is het ingericht om te

kunnen drijven, maar de scheepsbouwmeester streeft er ook naar om

er eeno genoegzame stabiliteit aan te geven, door, zooveel do overige

inrichting zulks veroorlooft, do benedenste doelen het zwaarst te ma-

ken , hetgeen dan vervolgens nog bevorderd wordt door het innemen

van ballast. Inderdaad is deze voor een schip wat het kwik voor den

boveugenoemden areometer is.

Een gewoon schip is echter slechts zoolang een hydrostatische toe-

stel als zijne holte met lucht gevuld blijft. Het gaat reddeloos naar

de diepte, wanneer water door een lek binnenstroomt. Doch ook dat

kan voorkomen worden. Men behoeft daartoe slechts het schip in een

zeker getal van vakken te verdeden
,

gelijk dan ook werkelijk tegen-

woordig bij den bouw van groote schepen geschiedt. Al loopen dan

ook een of twee dier vakken vol water; dan blijft het schip toch

drijven, gedragen door de overige. Daartoe is het zelfs niet volstrekt

noodig dat die vakken van onderen dicht zijn, mits slechts do zij-

wanden en het dek hen volkomen afsluiten. Dan toch kan de daarin

bevatte lucht niet ontwijken. Men kan zich dit op eene gemakkelijke
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wijze verzinnelijken, door een glazen klok of zelfs een gewoon groot

bierglas met do opening naar beneden in water te dompelen; en die

kleine proef wordt nog overtuigender, wanneer men voorafop lietwater

een weinig olie gegoten en daarop oen brandend nachtpitjo geplaatst

heeft. Dit blijft branden, ook dan wanneer men het geheel tot op den

bodem heeft gedrukt van het vat met water, zoolang als de aanwe-

zige hoeveelheid zuurstof, die tot onderhouding der verbranding uoodig

is, zulks veroorlooft. Ook leert dezelfde eenvoudige proef nog eeue

andere merkwaardige eigenschap der lucht kennen. Laat men namelijk

de glazen klok, — ditmaal zonder het brandend nachtpit je, — al die-

per en dieper in het water dalen, dan zal men bespeuren dat dit

laatste allengs een eindweegs in de holte der klok dringt. Do ver-

klaring hiervan is gemakkolijk te geven. De lucht is namelijk samen-

drukbaar. Ontmoet zij tegenstand en kan zij nergens ontwijken, dan

wordt zij binnen eene kleinere ruimte samengeperst, maar om zich

dadelijk weder uittezetten, zoodra de tegenstand ophoudt. Met andere

woorden; lucht is een veerkrachtig lichaam, in tegenstelling met water

en andere vloeistoffen, wier volume, zelfs bij hoogst aanmerkelijk

verschil van drukking, nagenoeg volkomen onveranderd blijft.

In do zoo even vermelde proef is de volume-verandering der lucht

slechts gering. Maar verplaatsen wij ons in onze gedachte in een dui-

kerklok, die in de zee afdaalt. Ware het niet, dat daarin door een

van boven inmondende buis voortdurend lucht werd aangevoerd,

om do ademhaling der zich in de duikerklok bevindende menscheu

te onderhouden, dan zoude do lucht daarin, wanneer do klok op 10

meters onder de zee-oppervlakte was nedergedaald, tot op ongeveer

de helft van haar volume zijn samengeperst. Een kolom water van

10 meters hoogte oefent namelijk eene drukking uit, die ton naastenbij

gelijk staat met die van een kolom lucht van de hoogte van onzen

dampkring of atmosphoer. Om de lucht in do klok tot op een vierde

van haar volume samen te persen, zoude zij nog 20 motors dieper

moeten «Salon, dus tot 30 meters, en wanneer zij tot op eene diepte

van 70 meters gedaald was, dan zoude het volume der lucht nog

slechts een achtste van dat aan de oppervlakte der zee bedragen.

In de tot hiertoe veronderstelde gevallen was de luchtbeslotenbinnen

stijve onbuigzame wanden, die alleen van onderen open zijn en hot

water toelaten. Men kan zich echter ook gomakkelijk hydrostatische
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toestellen denken, waarin do lucht bevat is in ruimten, die van alle

zijden begrensd zijn door vliezige, buigzame wanden, die zelve zich

uitzetten en inkrimpon kunnen on derhalve de beweging van de daarin

besloten lucht volgen. Zulke toestellen nu vindt men in groote ver-

scheidenheid in het dierenrijk, en het zijn deze, waarbij ik de aan-

dacht des lezers wonsch te bepalen.

Reeds wij meuschen zijn in hot bezit van zulk een toestel. Het zijn

onze longen. Elk zwemmer weet, dat, bij iedere diepe ademhaling, zijn

lichaam iets boven het water uitrijst. Inderdaad is er dan ook slechts

eene geringe toevoeging van lucht noodig, om het mcnschelijk lichaam

drijvende te houden. Een paar kleine met lucht gevulde blazen is

daartoe voldoende. L)e reden hiervan is, dat de zelfstandigheden, waaruit

het lichaam van menschen on in het algemeen dat der dieren bestaat,

een slechts weinig grooter soortelijk gewicht dan water hebben. Alleen

do verkalkte weefsels, zoo als been, schelpen, enz., wegen merkelijk

zwaarder dan water, maar daartegenover staat dat alle vetten een

geringer soortelijk gewicht hebben. Nu bestaan er ten dien aanzien

wel is waar bij do onderscheidene dieren nog tamelijk groote ver-

schillen
,

maar toch kan men in het algemeen zeggen, dat het lichaam

van do meeste dieren, wanneer het van alle zijden door water omringd

is, hierdoor grootendeels aan de werking der zwaartekracht onttrok-

ken wordt, zoodat er slechts zeer weinig lucht behoeft bij te komen ,

om het gewicht gelijk aan dat van hot water te maken, in welk ge-

val het lichaam daarin noch dalen noch rijzen zal en voortdurend

op dezelfde plaats zoude blijven, indien het niet door andere oor-

zaken werd voortbewogen, waaronder het bezit van bijzondere, als

roeispanen werkende bewegingsorganen in de eerste plaats in aanmer-

king komt. Eene zeer geringe vermeerdering, of, hetgeen op hetzelfde

nêerkomt, eene zeer geringe verdunning der roods aanwezige lucht

zal dan het lichaam van zelf in hot water doen rijzen, terwijl daar-

entegen elke vermindering van het volume der lucht, hetzij doordat

de hoeveelheid daarvan werkelijk afnoemt of do reeds voorhanden

lucht moor verdicht wordt, eene daling zal ten gevolge hebben.

Deze lucht nu kan op tvveederlei wijzen in het lichaam geraken
,

namelijk hetzij door opneming van buiten of door inwendige afschei-

ding. Het naar binnen dringen der buitenlucht geschiedt hot algemeenst

door de ademhaling. Zoogdieren, vogels en reptilien ademen door

longen, iusekten door luchtbuizen, welker takken zich door het ge-
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heelo lichaam verbreiden. Allo tot deze klassen beboerende dieren,

welke waterbewoners zijn, moeten althans van tijd tot tijd aan de

wateroppervlakte komen om vcrsche lucht in te ademen. Walvisschcn,

dolfijnen, zeehonden, walrussen kunnen wol is waar eenen geruimen

tijd, zonder den stikkingsdood te sterven, onder water blijven,

maar toch zijn zij genoodzaakt telkens weder den kop daarboven uit te

steken om de lucht in hunne longen te vernieuwen. Do daartoe

noodige krachtsinspanning is trouwens uiterst gering, want men mag

veilig aannomen dat het lichaam dezer dieren, reeds ten gevolge der

dikke speklaag onder do huid, nagenoeg even zwaar als water is. Bij

do zwemvogels keert zich zelfs de verhouding om. Hun lichaam is

altijd veel lichter dan water, omdat, even als bij andere vogels, hun

vedorenbekleedsol lucht in tallooze kleine ruimten verdeeld bevat,

terwijl bovendien een gedeelte hunner beenderen hol en met lucht ge-

vuld is, en hunne longen zich in grooto luchtzakken openen. Vele

zwemvogels kunnen dan ook alleen mot hun voorlichaam onderduiken.

Wij zien het aan onze eenden, ganzen on zwanen. Anderen bezitten

wèl dit vermogen, maar laten zich, gelijk de meeuwen en zeezwaluwen,

daartoe uit do hoogte in hot water nodervallen, of, wanneer zij gelijk

de alken en pinguïns, zich een tijdlang zwemmende onder water voort-

bewegen , dan vordert dit eeno zeer groote krachtsinspanning, die

slechts korten tijd kan worden volgehouden, en waarbij laatstge-

noemden zich niet onkel van hunne van zwemvliezen voorziene pooten

maar ook van hunne vleugels als van roeispanen bedienen.

Ook onder de in het water levende insokton treft men dergelijke verschil-

len aan. Eonigon bewogen zich altijd aan de oppervlakte des waters, zoo als

de algemeen bekende zoogenaamde waterspinnen (Hydrometra , Velia)

en draaikovertjos (Gyrinus) , aan welker achtereinde zich een hen dra-

gende luchtbel vertoont, die als een kwikzilverdroppel glinstert. Andere

insekten daarentegen, zoo als eonige soorten van kevers (Hydrop hilus,

Dytiscus ) en waterwantson (Notonecta , Corixa , Nepa , Ranatra) zwem-

men ondfer water en komen slechts van tijd tot tijd aan de opper-

vlakte om boven hunne ademgaten vcrsche lucht te verzamelen. Zelfs

leeft er in onze slooten een soort van spin (Argyroneta aquatica), die

zich onder water ophoudt in een door haar uit spinsel gebouwd en

aan de eene of andere waterplant bevestigd nestje. Dit nestje heeft

eene halfbolvormigo gedaante, met de opening benedenwaarts gekeerd.

Daarin brengt de spin lucht, die zij met hare harige achterpooton



359HYDIIOSTATISCHE TOBSTELLEN IN HET DIEKENIUJK.

aan du wateroppervlakte verzamelt, en richt zich zoo een verblijf in,

dat men een duikerklok in het klein zonde kunnen noemen.

Nog langs andere wegen dan die der ademhaling kan lucht in het

lichaam geraken. Er zijn ook dieren, welke geen dampkringslucht in-

ademen, maar deze inslikken en daardoor een geringer soortelijk ge-

wicht verkrijgen. Het opmerkelijkste voorbeeld hiervan bieden de

zonderlinge vissollen aan, die men, wegens de scherppuntige stekel-

schubben, waarmede hun lichaam bedekt is, Egelvisschen noemt

(Diodon , Tetraodon). Deze visschen hebben een grooten zak aan hun

maag, waarin zich de ingeslikte lucht verzamelt, en, daar de huid

aan den buik daar ter plaatse zich sterk uitzetten kan, zoo zwellen

zij hierdoor tot oen bal op en drijven dan, met den buik naar boven,

aan de wateropvlakte, zonder gevaar te loopen van óf door andere

visschen óf door vogels aangevallen te worden, tegen wie zij, door de

scherpe, zich naar alle zijden als een bosoh van bajonetten uitstrek-

kende stekels, op voldoende wijze beschermd zijn. Door samentrekking

der spieren van den buikwand kunnen zij de lucht weder uitdrijven

en dan, hierdoor soortelijk zwaarder geworden, wederom in het water

afdalen om hun voedsel te midden der koraalriffen te zoeken.

Dat echter lucht in het lichaam geenszins noodwendig van buiten af

daarin behoeft te geraken, maar door inwendige afscheiding binnen

in do organen zelve ontstaan kan, weten wij door eigene, soms lastige

ondervinding, zonder dat het noodig zij dit nader onder woorden te

brengen. Die lucht bestaat dan geheel of grootendeels uit dezelfde

gassen, welke ook de bostanddeelen van onzen dampkring uitmaken,

t. w. zuurstof, stikstof en koolzuur, ofschoon in andere betrekkelijke

hoeveelheden. Daarbij kan zich nog hot zeer onaangenaam riekende

zwavelwaterstofgas voegen, maar dit behoort gelukkig tot de uitzon-

deringen. Al die gassen kunnen tijdelijk opgelost zijn in het bloed of

het voedingsvooht en daaruit, onder zekere omstandigheden, naar bui-

ten treden, even als plaats heeft, wanneer men bloed onder de klok

eener luchtpomp brengt on dan de lucht uitpompt. De in het bloed

opgeloste gassen stijgen er dan als bellen in op en vormen een dik

schuim aan de oppervlakte. Maar, — en dit moeten wij tot goed ver-

stand van hetgeen later volgen zal, wel in het oog houden, — die-

zelfde gassen kunnen ook onder andere omstandigheden, b. v. dooreenc ver-

meerdering der drukking, wederom door het bloed worden opgonomon.Af-

scheiding on opslorping kunnen elkander derhalve beurtelings afwisselen.
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Een fraai voorbeeld hiervan, waar wij die bourtelingschc afscheiding
en opslorping van lucht onder onze oogon zien plaats grijpen, werd

voor een paar jaren door mijn ambtgenoot engelmann ontdekt. Het

betreft een diertje, zoo klein, dat men het met het bloote oog ter

nauwernood als een klein stipje even kan waarnemen, maar juist daar-

door is het doorschijnend genoog om door het

mikroskoop te zien wat in zijn binnenste

gebeurt. Dit diertje, dat een bewoner onzer

slooten is, draagt den naam van Arcella

(lig. 1.) Het is als het ware niets anders

dan een klompje samentrekbare en bewege-

lijke gelei, aan de eene zijde overdekt mot

een doorschijnend schotelvormig schildje. Om

zich te kunnen bewegen moet hot met zijne

vrije oppervlakte eenig vast voorwerp kun-

nen bereiken, waaraan het zich mot korte,

stompe verlengselen, die alleen ontstaan

door vormverandering van hot goleiachtig

klompje, vasthecht. Legt men nu zulk oen wezen-

tje onder water op zijn rug, d. i. met hetbolle schildje naar beneden gekeerd,

dan is het even hulpeloos als een schildpad, die men in eene dorgelijke

houding heeft gebracht. Maar terwijl de schildpad elk middel mist om

die onnatuurlijke houding te veranderen, bezit daarentegen do kleine,

op zoo oneindig lageren trap staande Arcella zulk een middel wel.

Allengs ziet men onder hot mikroskoop binnen in haar lichaampje

eenigo luchtbellotjes ontstaan. Deze worden van lieverlede grooter, en

tevens zwelt het geheele lichaampje iets op. Eindelijk is het in zijn

geheel soortélijk lichter dan het omgevende water geworden ,
en het

stijgt statig naar boven. Bereikt het dan eenig vast voorwerp, b. v.

do ondervlakte van het glazen dekplaatje, dat men gewoon is op

zulke mikroskopischo voorworpen tot bescherming der lenzen te leggen,

dan hechtj het zich daaraan vast, maar nu ook verdwijnen allengs

weder de onnoodig geworden luchtbelletjes, oven langzaam als zij ont-

staan zijn. Koert men dan hot glasplaatje om en legt men het diertje

weder op den rug, dan herhaalt zich hetzelfde verschijnsel. Is het niet

als of het diertje opzettelijk gas in zijn binnenste afscheidt, om zoo

als een luchtballon naar omhoog te rijzon, en dan even opzettelijk

dat gas weder vastlogt on bindt, om dit, wanneer het wederom noodig

Fig. 1.

sterk ver-

groot. A van ter zijde, B van

boven gezien.

Arcella vulgaris,
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mocht zijn, nogmaals lostelaten, en op nieuw als drijfkracht te doendienen?

Er leven trouwens in onze slooten nog een aantal voel grootere

dieren, die op eene dergelijke wijze in hot water rijzen on dalen. Vele

waterslakken, van de geslachten Limnaea
,

Planorbis
,

scheiden in hunne

kleine mantelholte, die tevens tot ademholte dient, lucht af, en,

niettegenstaande zij oen tamelijk zware schelp bezitten, rijzen zij dan

tot aan de oppervlakte des waters; maar minder zuinig dan do zoo

even genoemde kleine Arcella
, drijven zij, wanneer zij weder willen

nederdalen, de lucht uit die holte, door samentrekking van haren

wand, naar buiten.

Wederom op eene eenigzins andere wijze bedienen zich eenige kleine,

in zee tusschen wier levende slakken (Rissoa
, Litiopa) van hetzelfde

hulpmiddel. Wanneer zij door het geweld der golven van do onderlaag,

waarover zij kruipen, zijn losgeslagen en gevaar zouden loopcn redde-

loos in de diepte te verzinken, scheidt zich in hare kieuwholte een

luchtbel af; deze overdekt zich met hot taaie, daarin tevens afge-
scheiden slijm en stijgt naar boven, onder het vormen van een draad,

waaraan hot diertje hangen blijft. Zoo drijft het, gedragen door zijn
kleinen luchtballon, in do zee rond, totdat het weder eene goede ge-

legenheid vindt om zich aan wier of eenig ander voorwerp vasttehechten.

Een nog opmerkelijker drijftoestel wordt gevonden bij do soorten

van Janthina (fig. 2). Deze slakken, kenbaar aan hare fraaiblauwe of blauw

en wit gestreepte schelpen, ongeveer van de gedaante van die onzer

huisjesslakken, worden dikwijls drijvende in zee, ver van alle land, aan-

gotroffon. Zij worden dan gedragen door oenen eigenen drijftoestel,

die is samengesteld uit een aanmerkelijk getal van regelmatig nevens

elkander geplaatste luchtblaasjes, elk omgeven van een vliezig wandje.

Fig. 2.

met haar drijftoestel.Janlhina,
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Aan de ondervlakte van dien drijftoestel hecht hot wijfje hare eijoren

vast, en zoo voert dus de moeder haar aanstaand kroost met zich

mede. Lacaze-uuthiees heeft de gelegenheid gehad de wijze te zien

waarop do Janthina dien drijftoestel bouwt. Even als andere slakken

hooft dit dier oen zoogenaamden voet. Aan het achtereinde daarvan

scheidt zich oen taai slijm af. Het vooreinde van dien voet, dat zeer

bewegelijk is, wordt door het dier gebruikt om luchtbellen tusschen

dit slijm op te sluiten. Daartoe verheft het dit gedeelte van den voet

even boven het water, kromt en plooit het totdat hot de gedaante van

een napje heeft aangenomen, dat nu natuurlijk lucht bevat, on voegt
die lucht dan tegen de reeds gevormde en op hun plaats gebrachte

luchtbellen aan, die, allo nagenoeg even groot zijnde, eeno regelmatige,

veelhoekige gedaante aannemen.

Al de tot dusver genoemde inrichtingen, waardoor dieren in het

water drijvende kunnen worden gehouden, zijn echter zeer eenvoudig,

vergeleken bij die welke do meeste visscheu bezitten. Ik bedoel de

zwemblaas. Inderdaad is dit deel een der merkwaardigste organen,

die ergens in het dierenrijk bestaan, en reeds van oude tijden af hooft

het do aandacht der natuuronderzoekers tot zich getrokken. Wij zouden

eeno lange reeks van namen moeten noemen, wilden wij die van allen

optellen die op do eene of andere wijze tot de betere kennis van dit

orgaan en van zijne verrichting hebben bijgedragen. Trouwens alleen

eene vereenigdo samenwerking van ontleedkundigen, physiologon, na-

tuur- en scheikundigen is in staat de vele vraagstuken op te lossen,
welke bij de nadere beschouwing van dit deel als van zelf oprijzen.
En zelfs tot op dit oogonblik toe biedt het nog eenige punten aan,

die niet zoo volkomen zijn opgehelderd om geen ruimte meer voor

twijfelingen open te laten, die tot voortgezet onderzoek nopen.

Onder die punten , welke aanleding hebben gegeventot allerlei twijfe-

lingen en deels nog geven, behoort, dat de zwemblaas, hoewel bij de

meeste Wisschen aanwezig, toch bij sommigen ontbreekt. Zoo b. v.

wordt zij gemist bij alle soorten van Haaien on Roggen, bij alle

Platvisschen, namelijk schol, bot, tarbot enz. Wel bezien kan dit

echter geone verwondering wekken. Haaien en Roggen zijn ook in

andere opzichten zoo geheel van andere visschen verschillende wezens,

dat men veilig beweren kan dat hot tusschen hen bestaande onder-

scheid grooter is dan tusschen vogels en zoogdieren. En wat de schol-
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len, botton enz. aanbelangt, zoo stemt het ontbreken ocner zwemblaas

bij hen en nog eenige andere visschen geheel overeen mot hunne bij-
zondere levenswijze. Zij houden zich steeds aan den bodem der zee op

en liggen daar met een hunner zijden benedenwaarts gekoerd, zoodat

het bezit eener zwemblaas wel verre van voor hen voordeclig te zijn,
hun integendeel tot last zoude wezen. Doch zonderlinger is hot dat

er eenige vischgeslachton zijn, waarvan sommige soorten een zwem-

blaas hebben, andere niet. Zoo ontbreekt zij b. v. bij do gewone ma-

kreel ((Scomber Scomber) en ook bij do touyn (,Scomber Thynnus ) , terwijl

zij daarentegen bij andere daarop zeer ua gelijkende makreelachtige
visschen (Scomber pneumatophorus e. a.) wol voorkomt. Wat do reden

hiervan is, kunnen wij zelfs niet gissen. Waarschijnlijk echter zoude

het raadsel zich oplossen, wanneer wij nauwkeuriger bekend waren

met do bijzonderheden der levenswijze van dit geschubde vee, dat zich

in de diepten des oceaans te veel aan onzen blik onttrekt. Hoe dit zij ,

waar een zwemblaas wordt aangetroffen, daar mogen wij wel aan-

nemen, dat zij voor hot dier, dat haar bezit, op do ceno of andere

wijze nuttig is. Maar welke is de rol die aan haar moet worden too-

gekend? Op die vraag kan alleen het onderzoek antwoord geven; en,

zal dit antwoord voldoende zijn, dan moet dit onderzoek zich niet tot

oen enkele of eenige weinige soorten van visschen bepalen, maar zich

over een zoo groot mogelijk aantal van soorten uitstrekken. Slechts

in eenige hoofdpunten toch stommen de zwemblazen van alle visschen,

die dit orgaan bezitten, onderling overeen. Do zwemblaas is altijd

gelegen in do buikholte, onder tegen do wervelkolom aan, boven het

spijsverteringskanaal; haar lengto-as valt samen of is althans even-

wijdig met do lengte-as van het lichaam, in dier voege dat hot zwaarte-

punt van den visch in hare holte ligt. Haar wand wordt gevormd
door twee rokken, in welker nadere beschrijving ik niet treden zal;

alleen doe ik opmerken dat deze stevig en veerkrachtig en dus voor

uitzetting en inkrimping vatbaar zijn. Ook stip ik hier in het voorbij-

gaan aan, dat de binnenste dezer rokken do welbekende vischlijm

levert, die vooral verkregen wordt van de zwemblazen der in de rivie-

ren van Europeesoh- en Aziatisch Rusland in groot aantal levende steuren.

Wat do grootte en gedaante der zwemblaas betreft, zoo komen ten

dien aanzieu allerlei verschillen voor. Er zijn visschen, waar de zwem-

blaas zich in de gohoele lengte der buikholte uitstrekt, ja zelfs nog

iets verder, in het zich daaraan sluitend staartgedeelte; andere daar-
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entegen, waar zij slechts een klein gedeelte dier lengte beslaat. Vele

visschen, b. v. snoeken, baarson, hebben een eenvoudig langwerpig

rondo zwemblaas, uit eene enkele holte bestaande, maar bij vele

anderen is zij door een of meer insnoeringen in twee of meer holten

verdeeld, die echter dan

nog door oponingen ge-

meenschap met elkan-

der hebben. Zoo bestaat

de zwemblaas van allo

karporachtige visschcu,

(Cyprinoiden), — kar-

per, zeelt, brasem, voorn,

enz. — uit twee achter

elkander gelegen, door

een diepe insnoering ge-

scheiden blazen (fig. 3

C); bij poonen ofknorha-

nen(TriglaD) staan met

eenogroote micldenblaas

(a) twee zijdelingsche

blazen (h h) in verband ;

nog merkelijk zamen-

gcsteldere zwemblazen

worden aangetroffen bij

de soorten uit de fami-

lie der Ombervisschcn

(Sciaenoiden), waar de-

ze blaas niet zelden een

aanmerkelijk getal van

zich soms nog wederom

door insnoeringen ver-

deelende blinde aan-

hangsels heeft (A en B).

Ook aan zulke zwembla-

zen, die uitwendig ge-

heel enkelvoudig enon-

verdeeld schijnen ,
kan

de holte nog inwendig door naar binnen springende plooien in een grooter

Fig. 3.

Corvina coupa;Zwemblazen van verschillende visschen, A van

Trigla

hirundo.

D vanCyprinus carpio;B van Cortina lobata ,; C van
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of kleiner getal van vakjes verdeeld zijn,'zoodat iu sommige gevallen

(bij Lepidosteus , Erythrinus , Gymnarchus
, Hemiramphus) zelfs een

maaksel ontstaat, hetwelk dat dor longen van do in do lucht levende

dieren herinnert.

Die overeenkomst wordt nog vergroot doordat in die gevallen, on

bovendien in talrijke andere
,

de zwemblaas geen geheel gesloten zak

is, maar zich doormiddel van een buis in het darmkanaalopent (fig. 3 C c),

hetzij in don slokdarm of in de maag, soms (bij den haring) geheel

aan het einde daarvan. Het vermoeden ligt voor de baud, dat die

buis ook wel den zelfden dienst zoude kunnen doen als do luchtpijp aan

de dieren bewijst die lucht inademen. Wat daarvan aan is, zullen

wij straks zien. Hier bepalen wij ons tot de opmerking, dat om een

zwemblaas tot luohtadcmhaling in staat te stellen, met andere woor-

den tot een long te maken, er nog zekere andere wijzigingen moeten

bestaan, bepaaldelijk in den bloedsomloop, en dat deze, mot zeld-

zame uitzonderingen (Gymnarchus , Mormyrus , Lepidosiren, Ceratodus) ,

bij de visschen niet voorkomen. Ook is hot er zoo verre af dat alle

visschen zulk een luchtbuis zouden bezitten, dat integendeel het getal
der gevallen, waarin de luchtbuis ontbreekt en derhalve do zwemblaas

een volkomen gesloten zak is, veel grooter is dan dat der gevallen
waarin zulk een luchtbnis wel voorkomt.

Men moet derhalve de beteekenis der zwemblaas voor het leven der

visschen elders zoeken. Vooreerst is hot duidelijk dat, door het bezit

van een met lucht gevulde blaas, het soortelijk gewicht van het lichaam

verminderd wordt en meer gelijk gemaakt aan dat van het water,

waarin de visch loeft. Zulk een visch behoeft dan ook geen inspan-

ning te doen om zich voor het nederzinken te behoeden. Wij zien het

aan onze snoeken, die onbewegelijk, bijna zonder een vin te verroe-

ren, in het water blijven “staan”, gelijk men het noemt. Laat men

de lucht uit zijn zwemblaas door een opzettelijk met een troiquart

gemaakte opening ontsnappen, dan zinkt een snoek oogenblikkelijk

naar den bodem. Hij heeft het vermogen om te blijven staan verloren.

Maar eone andere vraag is hel: of de vissollen het vermogen bezit-

ten om, door samendrnkking dor wanden van do zwemblaas, dedaarin

bevatte lucht samen te persen, zoodat zij daardoor zwaarder worden

en dalen, en vervolgens, door nalating dier drukking, wederom do

lucht te doen uitzetten en dientengevolge te rijzen? Bij debeantwoor-

ding dezer vraag stuit men namelijk op de moeielijkheid, dat de vis-
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sclien klaarblijkelijk ook nog andere middelen dan dit tot rijzing on

daling in bet water bezitten. Zij doen dit door do beweging harer

borst- on buikvinnen, eu werkelijk heeft men bij sommige vissollen,
vooral zeelten, gezien, dat zij, zelfs nog nadat do lucht uit hun zwem-

blaas op boven gezegde wijze d. i. door een steek met een troiquart,

verwijderd was en zij dus daardoor soortelijk zwaarder waren ge-

worden, toch nog alleen door de spierkracht, waarmede zij hunne

vinnen bewegen, tot rijzing in het water in staat zijn, al kost

hun dit ook, zoo als van zelf spreekt, eene grootero inspanning.

Bovendien, er zijn, gelijk wij boven zagen, vele visschen die een

zwemblaas missen, en deze moeten zich dus alleen met hunne

vinnen in het water op en neder bewegen. Dat derhalve de vinnen

tot die beweging gebruikte werktuigen zijn, is ontegenzeggelijk. De

vraag is alleen: of aan de samendrukking en uitzetting dor zwem-

blaas door willekeurige spierbeweging ook een aandeel in die daling
of rijzing toekomt. Dit nu is niet gemakkelijk uittemaken. Ook zon-

der den invloed van eenige spierwerking zal, bij het rijzen on dalen

van den visch in het water, zich zijn zwemblaas uitzetten en inkrim-

pen, want dit is het noodzakelijk gevolg van het verschil in drukking.
En met hoe groote kracht dit geschiedt, wordt bewezen door de ge-

vallen, waarin bij visschen, die uit groote diepte zijn opgehaald, do ingewan-
den hetzij door don mond of zelfs door den gebarsten buikwand naar

buiten worden gedreven, omdat de in de zwemblaas bevatte lucht

eene grootere ruimte tracht intenemen en zich met geweld eenen weg

baant. Ook zelfs dan wanneer men met zekerheid kon aantoonen , dat

bij elke daling eene inkrimping, en bij elke rijzing eene uitzetting

der zwemblaas plaats grijpt, zoude daarmede niet anders bewezen

zijn dan hetgeen wij buitendien reeds lang weten, dat hot volume

der lucht afhankelijk is van de daarop uitgeoefende drukking.
Willen wij derhalve bovengestelde vraag beantwoorden, dan moeten

wij mjar andere gronden uitzien, en deze moeten in de eerste plaats
ontleend worden aan het ontleedkundig maaksel van den visch. Nu is,

gelijk wij reeds zeiden, de zwemblaas mot haar bovenvlakte tegen de

ondervlakto der wervelkolom aan gelegen, en wij kunnen er thans nog

bij voegen, dat bij sommige yisschen ( Exocoetus
, Cottus) met de wer-

velkolom beenige platen verbonden zijn, die een gedeelte der zwem-

blaas nog meer inhullen. Deze kan zich derhalve niet in alle richtin-

gen evenzeer uitzetten, maar alleen naar onderen en naar ter zijde.
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Trekken zich nu do spieren van de zijdelingsche buikwanden zamen,
dan ontstaat daardoor eeue drukking op al de in do buikholte bevatte

deelen, derhalve ook op do zwemblaas, en bij de inkrimping, die

daarvan het gevolg is, wordt do visch niet alleen söortelijk zwaarder,

maar do lucht wordt ook als het ware naar boven gedreven. Hier-

door wordt dus zijn zwaartepunt verplaatst, en wellicht is dit eene

van de redenen waarom doode visschen met den buik naar boven drij-

ven, ofschoon, gelijk opzettelijke proeven geleerd hebben, ook de

vinnen medewerken om den visch eene rechtstandige houding in het

water te doen bewaren.

Mocht er echter nog twijfel blijven bestaan, of de samentrek-

king der buikspieren alleen voldoende is om eene noemenswaardige

drukking op de zwemblaas uit te oefenen, zoo ontbreekt het toch

niet aan gevallen waarin aan dit deel inrichtingen voorkomen, wel-

ker duidelijke bestemming is haar beurtelings samontedrukken of te

doen uitzetten. Zulke inrichtingen zijn in de eerste plaats spieren in

de wanden van de zwemblaas zelve. Wel is waar ontbreken deze of

zijn zij althans zeer gering bij de meeste visschen, maar tamelijk krach-

tige spieren daarin worden aangetroffen bij de reeds genoemde knor-

hanen
, bij do kabeljauwachtige visschen e. a. In de tweede plaats

zijn er ook eenige visschen bekend, die eigene beenige druktoestellen

bezitten, welke door spieren beweegbaar zijn. Bij eenige soorten van

het geslacht Ophidium ,
—

kleine visschen, die als hot ware het mid-

den houden tussohen kabeljauwachtigo visschen en aalachtige vis-

schen, — bestaat aan het vooreinde van de zwemblaas een been-

stuk
,

dat er als een prop indringt, maar door eigene spieren kan

worden teruggetrokken. Eenigzins anders is de druktoestel, die bij

sommige siluroideu of meervalachtige visschen (Doras, Synodontis,

Auchenipterus, Malapterurus ) door joh. mülleu het eerst is waarge-

nomen. Hier bestaat deze uit twee groote, ronde, beenige platen, die

ontspringen aan den eersten wervel en togen het vooreinde der zwem-

blaas aan gelegen zijn. Deze platen zijn zeer veerkrachtig. Do drukking,

die zij op do lucht in de zwemblaas uitoefenen
,

kan worden opge-

heven door een krachtige spier, die van den schedel komt en zich

aan haar inplant. Door hare werking wordt derhalve do lucht in de

zwemblaas niet verdicht, maar verdund.

Zoo schijnt het derhalve als of de uitkomsten van het anatomisch

onderzoek het bewijs leveren, dat de visschen werkelijk het vermogen
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bezitten van zich naar willekeur lichter of zwaarder dan het hen om-

gevende water te maken, en het kan dan ook geenszins verwonderen,

dat deze loer algemeen ingang in de wetenschap gevonden heeft, vooral

sedert mannen als cuvier en joh. müllek er hun zegel aan hadden

gehecht. En toch leidt eenc iets nadere beschouwing tot de overtuiging,

dat die leer nog in geenen deele vast staat.

Uit do aangevoerde feiten blijkt namelijk wel dat althans eenige

visschen inrichtingen bezitten, welke hen in staat stellen naar wille-

keur eene drukking op de zwemblaas uit te oefenen, waardoor de vorm

van deze veranderd, de lucht van de eene plaats daarin naar de andere

gedreven en zoo het zwaartepunt van den visch verplaatst wordt;

doch of hierdoor het volume van do daarin bevatte lucht eene mer-

kelijke vermindering ondergaat, zoodat de visch dientengevolge zwaar-

der wordt en in het water daalt, om wederom te rijzen wanneer de

drukking ophoudt, dit blijkt daaruit nog volstrekt niet.

Hier komt bij dat nieuwere onderzoekingen geleerd hebben, dat in

elk geval de zwemblaas volstrekt niet enkel een hydrostatische toestel

is, maar dat zij nog andere verrichtingen heeft, die voor het leven

der visschen van hoog gewicht zijn. Zij is namelijk ook een hulptoestel

voor de ademhaling, ook bij zulke visschen, waar zij een op alle

punten gesloten zak is, waarin rechtstreeks geen dampkringslucht kan

dringen noch daaruit ontwijken. Zij is een soort van vergaderplaats

of voorraadschuur voor do overmaat van zuurstof, welke do visschen,

onder gunstige omstandigheden, door hunne kieuwademhaling, uit hot

water in hun bloed opnemen, om er gebruik van te maken wanneer,

door het verdwijnen van de zuurstof in het water, de kieuwademhaling

dreigt op te houden en zij dus gevaar loopen van den stikkingsdood

te sterven.

Reeds in het begin dezer eeuw hebben biot en ceuigo jaren later

delaroche de samenstelling der lucht in de zwemblaas van een aantal

visschen onderzocht. Zij vonden daarin zuurstof, stikstof en koolzuur,

dus dezelfde gassen als die welke don dampkring samenstellen en ook

in de wateren van beokeu on rivieren en van do zee opgelost voor-

komen. Doch de betrekkclijke verhouding dier gassen in de zwemblaas

bleek eene geheel andere en aan grooto. wisseling onderhevig te zijn,

zelfs bij eene en dezelfde soort van visch. Hot opmerkelijkste resultaat van

dit onderzoek was, dat bij vele visschen, vooral die welke uit groote

diepten uit de zee waren opgehaald, de hoeveelheid der zuurstof in
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het gasmengsel buitengemeen groot was en in enkele gevallen zelfs

tot meer dan 90 proc. bedroeg. Dit nu was juist het tegenovergestelde

van hetgeen men gewoon was te vinden bij de ontleding van gassen

die binnen in holten van het dierlijk lichaam bevat zijn. Dierlijke

weefsels nomen over het algemeen gretig zuurstof op; hier bleek juist
het tegendeel plaats te grijpen, namelijk eeno afscheiding, een vrij wor-

den dezer voor onderhouding van het dierlijk loven zoo uoodige zelf-

standigheid. Alleen de groene deelon der planten scheiden onder den

invloed des lichts ook zuurstof af; bij de vissohen echter geschiedt
die afscheiding niet enkel in een geheel kleurloos orgaan, maar op zoo

groote diepte dat er volslagen duisternis moet heerschen.

Voor eenige jaren is door eenige onderzoekingen van aemand moiieau

nieuw licht over deze zaak verspreid. Hij bevond vooreerst, dat, in-

dien men een visch in eeno beperkte hoeveelheid water houdt, waarin

deze na eenigen tijd, ten gevolge van het geheel verbruikt zijn der

daarin bevatte hoeveelheid zuurstof, don stikkingsdood sterft, alsdan

ook alle zuurstof uit de zwemblaas verdwenen is. De in dit orgaan

aanwezige zuurstof keert dus, bij gebrekkige kieuwademhaling, in het

bloed terug en dient nog een tijdlang tot onderhouding van het leven.

In do tweede plaats verwijderde hij het grootste gedeelte der lucht

uit do zwemblaas. Hij deed dit op twee manieren. Visschen die een

luchtbuis bezitten werden onder de klok der luchtpomp gebracht; werd

vervolgens de lucht uitgepompt, dan trad de lucht der zwemblaas

door den mond naar buiten. Bij zulke vissohen die een geheel gesloten

zwemblaas, zonder luchtbuis hebben, werd de lucht daaruit verwij-
derd door een steek met een troiquart, en door vervolgens op don

buikwand te drukken. Natuurlijk blijft in beide gevallen nog eeno

zekere hoeveelheid lucht in do zwemblaas achter. Deze visschen wer-

den dan weder geplaatst in versch, Dichthoudend water, dat van tijd

tot tijd vernieuwd werd. Het bleek daarbij, dat weldra do zwemblaas

zich weder met lucht vulde, en dat die lucht eeno veel grootere hoe-

veelheid zuurstof bevatte dan die welke aanvankelijk daarin voorhanden

was geweest. Door de ontledigiug der zwemblaas bij een en denzelfden

visch meermalen te herhalen, en dezen telkens weder gedurende do

tusschontijden in luchthoudund water te laten verblijven, gelukte het

moiieau zelfs het gehalte aan zuurstofal grooter engrooter te doen worden.

Zoo steeg het b. v. bij een baars van 19 tot 40 en 65 proc. , bij

Sparus aurata van 16 tot 59 proc., bij Labrus variegatus van 18 tot
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57 en 85 proc. Daar hot nu, gelijk gezegd is, onmogelijk is bij zulke

proeven allo lucht uit de zwemblaas te verwijderen on er steeds eeno

zekere hoeveelheid achterblijft, die zich met de op nieuw daarin af-

gescheiden lucht vermengt, zoo mag men veilig uit dieproeven besluiten

dat deze laatste geheel of althans nagenoeggeheel uit zuurstof bestaat.

Deze zuurstof kan alleen afkomstig zijn uit het slagaderlijke bloed,

dat, na zich in de kieuwen mot zuurstof beladen te hebben, nu naar

de zwemblaas stroomt en deze daar weder afgeoft. Werkelijk vindtmen

dan ook in de zwemblaas eenen grooten rijkdom van bloedvaten
,

die

zoogenaamde wondernetten vormen, welke hetzij over de geheele bin-

nenvlakte verspreid zijn of op bepaalde plaatsen naar binnen puilende

kluwens vormen, die men, wegens hunne kleur, met den naam van

de “roode lichamen” hooft bestempeld.

Zoo leeren wij derhalve in de zwemblaas oen verwonderlijk inge-

richt orgaan kennen, dat den visoh niet alleen zijne beweging in het

water gemakkelijker maakt, maar waardoor hij ook een tijdlang aan

den stikkingsdood ontsnappen kan, wanneer het water niet door de

kieuwademhaling in zijne behoefte aan zuurstof voorziet. Ja, er zijn

zelfs eenigo weinige visschen (Lepidosiren
,

Ceratodus , Mormyrus ,
Gym-

narchus
,

die daarin dampkringslucht kunnen inademen en zoo ook

buiten het water hun leven voortzetten. Bij zulke visscheu is danniet

alleen een luchtbuis aanwezig, waardoor de lucht kan in- en uittre-

den
,

maar wordt bovendien het aderlijke bloed uit het hart door

eigene vaten (longslagaders) rechtstreeks naar de zwemblaas gevoerd.
Hier is derhalve de zwemblaas in een ware long veranderd. Bij de

overige visschen, waar de zwemblaas alleen bloed ontvangt, dat vooraf

reeds door de kieuwen is gegaan, zoude men de zwemblaas kunnen

vergelijken bij den door galibert uitgedachten reddingstoestel om, bij
brand of bij andere gelegenheden, in plaatsen doortodringen waar de

lucht voor de ademhaling ongeschikt is geworden. Die toestel bestaat

namelijk uit een grooten, lederen, met lucht gevulden zak, waaruit

een buis nLar don mond gaat, terwijl de neus door een daarop ge-

plaatsten houten knijper gesloten wordt. De zak wordt op den rug

bevestigd, en zoo toegorust kan een persoon eenigen tijd de lucht uit

den zak in- en uitademen, zonder gevaar te loopen van in den door

rook of andere oorzaken bedorven dampkring, waarin hij zich moet

ophouden om het leven van menschen of kostbare voorwerpen te red-

den, den stikkingsdood te sterven.
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24*

Nog moer. De zwemblaas is bij sommige visscheu ook een stemor-

gaan. Reeds lang is het bekend, dat uit de diepte des oceaans van

tijd tot tijd tamelijk luide toonen naar boven komen on hot oor der

schepelingen bereiken, en wij willen gaarne do reizigers gelooven,

wanneer zij ons verhalen, dat die toonen, bij stil weder en kalme

zee, vooral des nachts gehoord, oenen geheel vreemden iudruk maken,

als kwamen zij van geheimzinnige wezens die in de diepte een concert

gaven. Die toonen worden voortgobracht door tamelijk grooto visschen,

van hot geslacht Pogonias ,
die eene van blinde aanhangsels voorziene

zwemblaas hebben, en het is meer dan waarschijnlijk dat in dit geval

en nog in eenigo andere, het geluid eenvoudig ontstaat bij het drijven

der lucht door de nauwe openingon heen, waardoor deze aanhangsels

met de hoofdblaas in verband staan. Die openingon zijn als het ware

zoovele stemspleten, die begrensd zijn door veerkrachtige wanden.

Eindelijk, de zwemblaas treedt bij sommige visschen ook op als een

hulporgaan voor het gehoor, als een resoneerende trommel, waardoor

de klanken versterkt worden, even als door de houten kas, waarbo-

ven de snaren van een guitaar of viool trillen. Waar dit het geval

is, staat het vooreinde der zwemblaas door oen koten van kleine been-

stukjes in verband mot het in de schedelholto gelegen gehoororgaan.

Doch genoeg om het straks gezegde te rechtvaardigen', dat de zwem-

blaas een der merkwaardigste organen is, welke het dierenrijk ons ter

beschouwing aanbiedt, en dat zij in elk geval geenszins uitsluitend

als een hydrostatische toestel mag worden beschouwd. Dat hot zelfs

volstrekt nog niet bewezen is dat do visschen, die haar bezitten, in

het water dalen of rijzen ton gevolge eener willekeurig door hen op de

zwemblaas uitgooefondo drukking on nalating daarvan, is reeds boven

gezegd. Do vraag ontstaat nu: zoude het ook mogelijk zijn hot bewijs

daarvan te leveren? Uit de proeven van armand moreau is gebleken

dat de hoeveelheid van do lucht in de zwemblaas en daarmede tevens

haar volume, bij gelijke drukking, gedurende het leven van den visch,

veranderingen kan ondergaan, die hot gevolg zijn van afscheiding en

opslorping van de zuurstof. Reeds daardoor alleen kan de visch der-

halve soortelijk lichter of zwaarder worden. Maar afscheiding on op-

slorping gaan altijd langzaam en gestadig; eene spierzamentrekking

waardoor de lucht zamengeperst wordt, geschiedt daarentegen mot eene

zekere snelheid. Zoude het ook mogelijk zijn dit verschil gedurende

het leven zichtbaar te maken?
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Do oplossing van dit vraagstuk heeft mij eenigen tijd bozig gehouden,

en hoewel die oplossing nog geenszins volkomen is, wil ik toch hier

eono beknopte beschrijving inlasschon van eenon daartoe door mij uit-

gedachten en door den instrumentmaker n. ollamd alhier vervaardigden

toestel, waaraan ik den naam van physometor heb gegeven.
1

Het doel van dien toestel was eenen visch in eeno besloten, met

water geheel gevulde ruimte zoo te plaatsen, dat de geringste ver-

andering in het volume van den visch, teweeggebracht door eone ver-

andering van het volume der lucht in do zwemblaas
,

zichtbaar wordt

door hot rijzon of dalen van een waterkolom in eeno nauwe glazen

buis, die met den toestel in verband staat. Tevens moest er een mid-

del aan zijn aangebracht om den visch naar willekeur in het water

op en neder te kunnen bewegen, zonder dat die verplaatsing, alleen en op

zich zelve, eenigen invloed op den stand van het water in do buis uit-

oefende. Dit laatst gedeelte der opgaaf scheen aanvankelijk hot moeie-

lijkst te vervullen. Men zal echter zien hoe dit op eene eenvoudige

en zekere wijze geschied is.

In nevenstaande figuur 3 is do toestel op een tiende zijner ware grootte

afgebeeld.

A is een groot cylinderglas, oen gewone wijdemonds-flesch, van

omstreeks 20 liters inhoud. Het rust, tussohcn klossen (a), op een

houten voetstuk, bestaande uit een rondo schijf, gedragen door drie

pooten, waarvan twee (h b) van stelschroeven voorzien zijn. Do rand

van den mond der flesch is vlak geslepen, on deze kan gesloten worden

door een daarop rustende glazen plaat (c).

Om de sluiting volkomen te maken, brengt men tusschen beide

glasoppervlakton oen weinig reuzel en bevestigt vervolgens do glas-

plaat stevig door middel van een ijzeren ring (c), welke van drie

uitsteeksels voorzien is, met openingon daarin, waarin even zoo vele

ijzeren staven (g g) sluiten, die aan liet voetstuk verbonden zijn. Aan

het boveneinde van elke staaf is een schroefdraad, en door middel van

moeren (ƒ'ƒ) kan de ijzeren ring en daarmede tevens de glasplaat

worden aangedrukt, zoodat do toestel langs den rand van het glas
volkomen gesloten is.

De glasplaat heeft vier openingon, waarvan drie op eone rij in do

1 Eene uitvoeriger beschrijving zoowel van den toestel als van zijn gebruik vindt

de in deze zaak belangstellende lezer in de Verslagen en Mededeelingen der Kon.

Akad. v. Wetensch.
, Afd. Natuurkunde, 2do Reeks, Deel VI.
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middellijn staan en van door-

boorde koperen opzotstukken

voorzien zijn. De middelste

dezer openingen dient om er

een nauwe glazen buis (o)

op te bevestigen; deze heeft

daartoe aan haar ondereinde

een koperen busje mot een

moer daarin, die sluit om

den schroefdraad van het

aanzetstuk in de glasplaat.

De wijdte dor gebruikte buis-

jes wisselt tusschen 1,5

en 3 millim.

Door elk der hollo opzet-
stukken van de beide zijde-

lingsche openingcn (d d)

gaat een lange, rechte kope-

ren steel m en n ,
beide

vervaardigd uit hetzelfde

stuk koperdraad, zoodat zij

volkomen gelijk van dikte

zijn. Deze dikte bedraagt

ongeveer 3,G millim. Zij gaan

volkomen sluitend door de

koperen opzetstukjes, waar-

in een daartoe strekkende

pakking is aangebracht. Hot

is duidelijk dat, wanneer

van deze beide stelen de

een juist evenveel daalt als

do ander rijst, het volume

van het water in de flesch

geene verandering zal on-

dergaan. Bon dezer stelen

draagt een uit licht koper-

draad vervaardigde kooi (c),
voorzien van een klep, die

Fig. 3.

Physometer.
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geopend en gesloten kan worden. In die kooi wordt oen levende viscli

gebracht, welke door middel van eenige draden, door de rugvin gesto-
ken

,
aan de klep kan worden vastgebonden on zoo op oene bepaalde

hoogte gehouden. Ten einde nu de rijzing en daling der beide stelen

volkomen gelijktijdig en gelijkmatig te doen plaats hebben, is elke

steel aan haar boveneinde voorzien van oen knop on van een daarop

bevestigd oog, waarin een haakje grijpt aan elk einde van een uit

rood koper bestaanden dunnen draad (< t). Deze draad loopt over een

katrolschijf (u) , welke gedragen wordt door den dwarsbalk v w van

het houten raam x v w ij, welks lengtostanders (v x en w ij) aan

hot voetstuk verbonden zijn.

Op de glazen plaat worden de in motormaat verdeelde schalen

s, s enji geplaatst. Do laatste dient voor het moten van de hoogte

der waterkolom in de buis o. De bestemming der beide anderen is,

om, door middel der aan het boveneinde der stelen draaibaar beves-

tigde wijzers r en r , de lengte van den weg af te lezen, dien de beide

stelen, on daarmede tevens do visch, bij het rijzen of dalen in het

water heeft afgelegd.

Eindelijk is er nog nabij den rand der glasplaat eene vierde en

ruimere opening (l). Daardoor wordt do laatste hoeveelheid water toe-

gogoteu, ter volkomen vulling der flesch, waarbij ,
ter verwijdering

van alle lucht daaruit, nog eenige kleine hulpmiddelen 011 handgrepen

moeten worden aangewend, die wij hier echter kortheidshalve voor-

bijgaan.

Is de flesch volkomen met water gevuld, dan wordt do laatstgenoemde

opening gesloten door een caoutchoucstop met twee openiugen, cone tot

doorlating van een zeer govoeligon thermometer (th), on eene andere om

daarin een glazen staafje te steken, door welks nederdrukking men

do waterkolom in do buis o tot eene bepaalde hoogte doet rijzen.

Ik zal hier niet treden in eene breodo uiteenzetting van het gebruik

van dezen toestel, noch van de daarmede reeds verkregen uitkomsten.

Het zij vo|doondo hier aan te stippen dat deze, wat nauwkeurigheid

betreft, zeer bevredigend zijn, mits men eenige noodigo voorzorgs-

maatregelen in acht neemt. Natuurlijk werkt deze toestel als een

reusachtige thermometer, zoodat het water in de buis o ook met

de temperatuur rijst en daalt; maar do daardoor veroorzaakte fout

kan volkomen geëlimineerd worden, door telkens twee achtereenvol-

gende metingen binnen gelijke tijden te doen, eene bij rijzing en eene
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bij daling van de kooi met den visch over gelijke afstanden, en door

vervolgens uit do beide waargenomen hoogteverschillen het midden-

getal te nemen, dat dan het ware verschil, bevrijd van den invloed

der warmte, is. Uit dit verschil, en voorts uit don afstand door den

visch, bij de rijzing en daling in de flesch, afgelegd, alsmede uit den

afstand van do zwemblaas van het beginpunt dor schaal, en uit de

baromcterhoogto, laat zich dan, op grond van do bekende wet van

boyle, met tamelijke juistheid het volume der lucht in do zwemblaas

berekenen. En daar men die bepaling na eenigen tijd herhalen kan,

zoo blijkt dan daarbij do verandering welke het volume van do lucht

in de zwemblaas in den tusschcntijd ondergaan heeft. Werkelijk heb

ik bevonden, dat die veranderingen, welke alleen het gevolg zijn van

do afscheiding en van de opslorping van lucht door de wanden der

zwemblaas, al naar gelang van de omstandigheden waaronder de

visch zich bevindt, zeer aanmerkelijk kunnen zijn, en dat hot mogolijk

is die veranderingen door middel van dezen toestel mot grooto juist-

heid te volgen. Tot hot onderzoek van do werking dor zwemblaas als

hulp-ademhalingsorgaan zal ongetwijfeld de physomotor belangrijke

diensten kunnen bewijzen. Doch op de vraag, of de zwemblaas ook

den visch behulpzaam is als middel tot rijzen on dalen in het water,

is hij mij tot dusverre een afdoend antwoord schuldig gebleven, in

weerwil dat reeds verscheidene soorten onzer zoctwatcrvisschen, — snoek,

baars, zeelt, brasem, voorn, aal, meerval, — door mij aan de proef

onderworpen zijn en cenigo dezer visschen zelfs twee of drie dagen in

het water van don physometer geleefd hebben. Mot uitzondering van

zeer kleine schommelingen, die het gevolg dor kiouwadomhaling zijn

en daarmede volkomen gelijken tred houden, neemt men aan do water-

kolom alleen do steeds zeer langzame en regelmatige rijzing of daling

waar, die hot gevolg is hetzij van de verandering der temperatuur van

het water of van die van het volume der zwemblaas door afscheiding

of opslorping van lucht daarin. Geen enkele maal heb ik nog bij een

der bovengenoemde visschen iets waargenomen, dat mot zekerheid

als het gevolg eener plotselinge inkrimping of uitzetting dier lucht

door de werking van zich samentrekkondc spieren kan worden ge-

duid. Voor zoo ver de genomen proeven strekten, zoude derhalve

de bovengestelde vraag ontkennend moeten beantwoord en aan den

visch het vermogen ontzegd worden om, door willekeurige ver-

grooting of vermindering van het in zijne zwemblaas bevatte
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luclitvolume, zijn soortclijk gewicht te veranderen. Het zoude echter

zeer voorbarig zijn dit besluit reeds nu tot alle visschen uit

te strekken, ook tot diegenen welke iu zee loven, waar het verschil

in diepte zooveel grooter is dan dat in ouzo rivieren en andere zoete

wateren. Onder de in zee levende visschen zijn er inderdaad, welker

anatomisch maaksel eer zulk eene samonpersing dor lucht in de zwem-

blaas door spierwerking doet vermoeden, dan bij hot meerendoel der

zoetwatervissohen. Alleen hot onderzoek kan hier beslissen, en zoolang
niet een voel grooter getal van vischsoorten aan de proef in den

physometor onderworpen is, mag men de oude voorstelling nog geens-

zins als volkomen weerlegd beschouwen. Zij wankelt, maar is nog

geenszins gevallen.

Er zijn nog andere in het water levende dieren, welke mede in

hot bezit zijn van organen, die als hydrostatische toestellen niet

minder dc aandacht verdienen.

In het oostelijk gedeelte van den Indischen en het aangrenzend ge-

deelte van den Stillen oceaan leeft een merkwaardig schelpdier, dat

de laatst overgeblevene is van eene groep van dieren, die in voorwe-

reldlijke tijden door zeer talrijke soorten in de toenmalige zeeën ver-

tegenwoordigd werd. Het heeft den naam van Nautilus [ontvangen en

behoort tot Je koppootige weekdieren (Cephalopoden), aldus gehee-
ton omdat de voor de voortbeweging dienende pooten of armen krans-

gewijs aan den kop rondom den mond geplaatst zijn. Dit dier werd

het eerst beschreven door den verdienstelijken bumpii, in zijne Am-

Ionische Rariteitkamer
,

die in 1705 te Amsterdam in het licht verscheen;

on, ofschoon in onzen leeftijd de kennis van het maaksel van dit dier

zeer is uitgebreid, waaraan ook onze vaderlandsche zoölogen w. vro-

uk en j. van der hoeven een belangrijk aandeel hebben genomen,

zoo is hetgeen uompii aangaande de levenswijze van den Nautilus heeft

medegedeeldireeds zoo volledig en juist, dat latere waarnemingen (die
van o. bennett), daaraan slechts weinig hebben kunnen toevoegen.

Daaruit blijkt dat de Nautilus zich meestal op den bodem der zee

ophoudt tot op diepten van 30 vademen, waar hij, met den kop naar

beneden
en de schelp bovenwaarts gekeerd, rondkruipt om zijn voed-

sel te zoeken, dat voornamelijk uit kleine schaaldieren bestaat, maar

dat hij van tijd tot tijd zich ook tot aan do oppervlakte des waters



HYDIIOSTATI3CIIE TOESTELLEN IN lIET DJERENRIJK. 377

verheft, waar hij dan drijvende gezien wordt in oeue omgekeerde hou-

ding , namelijk mot do schelp naar beneden, en denkop naar boven gericht.
De vraag is nu: hoe kan do Nautilus uit zoo groote diepte naar

boven rijzen en vervolgens weder dalen? Die vraag heeft reeds de

scherpzinnigheid van menigen natuuronderzoeker op do proef gesteld
en is op onderscheidene wijzen beantwoord geworden. Het zoude mij
veel te ver leiden, wilde ik de verschillende gevoelens daaromtrent

behoorlijk uiteenzetten. Benige weinige opmerkingen mogen hier vol-
doende zijn, om althans eenigermate de mogelijkheid te doen inzien

hoe de Nautilus, in weerwil, ja juist omdat hij beladen is met een

zeer groote schelp, zich niet alleen met groot gemak in het water

bewegen, maar daarin ook rijzen en dalen kan. Die schelp is namelijk
slechts voor oen gedeelte de woonplaats van het dier; het overige ge-
deelte is een ware drijftoestel. Zij is, gelijk uit bovenstaande figuur
blijkt, in een aantal van kamers verdeeld, waarvan alleen do voor-

ste door het dier bewoond wordt, terwijl al de overige met lucht

Fig. 4.

Nautilus pompilis, met de doorgezaagde schelp, om de kamers (g) en de sipho (c) bloot te leggen.
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gevuld zijn. Deze kamers zijn gescheiden door tusschenschotten. in

welker midden zich opeuingcn bevinden, die elk begrensd zijn door-

een kort kalkbuisje. Door deze openingen hoen strekt zich een vliezige
buis uit, die den naam van sipho draagt, en niet anders is dan een

achtorwaartsch verlengsel van den achtersten lichaamswand van het

in de voorste kamer huizend dier. Deze sipho stelt dus een doorloo-

pend verband tusschen al do kamers daar, zonder dat deze echter

met elkander in openo gemeenschap staan. De daarin bevatte lucht

is integendeel van alle zijden afgesloten.

Het laat zich gomakkelijk inzien, ook zonder hier de door onder-

scheidene waarnemers, zooals woodwaud
, quekett , meigen

, opzettelijk

mot dit dool verrichte metingen en wegingen mode te doelen, dat

het soortelijk gewicht van den gehoelen Nautilus aldus weinig ver-

schillen kan van dat van zeewater, en dat er daarom slechts eene geringe

verandering in het volume der lucht noodig is, om het dier te doen

rijzen of dalen. Van de wijze waarop die volumo-veraudering zoude

kunnen worden teweeg gebracht, heeft men zich tweederlei voorstel-

lingen gemaakt. Volgens do eerste, die reeds voor vele jaren door

euckland geopperd is, zoude hot dier, wanneer hot zich samentrekt,

het in de lichaamsholte bevatte vocht, dat, even als bij andere week-

dieren, een mengsel is van bloed on water, in do sipho drijven; deze,

nu, zich in elk kamertje uitzettende, oefent op do daarin bevatte lucht

eene drukking uit, en, zoo wordt hot goheelo dier soortelijk zwaarder.

Houdt de samentrekking daarentegen op, dan krimpt de sipho in, de

lucht in do kamers zet zich wederom uit on het soortelijk gewicht neemt af.

Oppervlakkig beschouwd, schijnt die verklaring zeer voldoende; en

zij is dan ook lang algemeen aangenomen. Toch is het niet te ont-

kennen
, dat daartegen verscheidene bezwaren bestaan. Bij eene daling

die, gelijk wij zagen, tot 30 vademen toe bedragen kan, is hot ver-

schil in drukking zoo groot, dat, indien do lucht bevat ware in eene

voor uit- en inkrimping vatbare blaas, zooals do zwemblaas der vis-

schen is, deze tot op ongeveer
l

ja van haar volume zoude zijn samen-

gedrukt. Het laat zich niet aannemen
,

dat do wand van de schelp aan

zulk eene geweldige drukking, van omstreeks 6 atmospheren, weer-

stand kan bieden, nog minder dat de dunne, vliezige sipho zich,

zonder te scheuren, zoo sterk uitzetten kan. Hierbij komt dat er onder

de voorwereldlijke Nautiliten vele zijn, die, In de plaats van een vlie-

zige
,

een geheel van verkalkte wanden voorziene sipho hadden, welke
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derhalve voor uitzetting geheel ongeschikt was. Doch ook wanneer wij

deze uitgestorven soorten buiten rekening laten, omdat wij uit den

aard der zaak niets van do levenswijze weten, dan zijn de bezwaren

tegen die verklaring nog groot genoeg, om het begrijpelijk te maken,

dat men nog naar eene andere heeft uitgozien.

Eocds owen, die hot eerst in 1832 gelegenheid had eenennaar Lon-

den gebrachten Nautilus ontleedkundig te onderzoeken, had opgemerkt

dat het achterlichaam van het dier langs cenc bochtige lijn riugsge-

wijs mot de binnenvlakte der schelp vergroeid is en dat zich daar-

achter oene kleine met lucht gevulde ruimte bevindt (in do figuur

op bl. 877 door h aangeduid), die derhalve van voren door hot

weeke lichaam van het dier, van achteren door het eerste tus-

schcnschot begrensd wordt. De in die ruimte bevatte lucht is dus

ook van alle zijden opgesloten, even als die der kamers, maar-

niet dit verschil, dat zij zich gemakkelijkor inkrimpen on uitzetten kan,

omdat zij aan do voorzijde een wecken wand heeft, namelijk het lichaam

van het dier zelf. Trekt zich dit samen en drijft het daarbij zijn

lichaamsvocht naar achteren, dan zal zijn huid of, gelijk men dit gedeelte

gowoonlijk noemt, zijn mantel daar tor plaatse opzwellen en op de in

de ruimte bevatte lucht eene drukking uitoefenen. Het is aan den

Göttingonsche hooglecraar keferstein, die zelf, korten tijd voor zijnen

te vroeg govolgdcn dood
, nog eene voortreffelijke anatomie van den

Nautilus geleverd hoeft, dat men deze verklaring van de werking van

den hydrostatischen toestel van dit dier verschuldigd is, en Dr. w. meigen

heeft in een opzettelijk aan dit onderwerp gewijde verhandeling, die

vóór een paar jaren verschenen is, door wegingen en daarop gegronde

berekeningen aangetoond, dat men aldus inderdaad rekenschap van

hot verschijnsel kan geven, mits men daarbij van eenige veronderstel-

lingen uitgaat, waaromtrent wij, bij gebreke van do juiste gegevens,

nog in onzekerheid verkeeren. Die onzekerheid kan alleenworden opge-

heven door onderzoekingen aan het lovende dier, in zijne eigene woonplaats.

Geenszins onwaarschijnlijk acht ik het echter, dat daarbij blijken zal, dat

noch do eene noch de andere dezer beide hypothesen juist is, dat na-

melijk niet do samenpersing en do uitzetting der lucht in de schelp

de oorzaak, maar het gevolg der daling en rijzing van het dier zijn,

even als in de zwemblaas der visschen, en dat ook hier afscheiding

en opslorping van lucht door de wanden der sipho een groote rol

spelen. Indien het soortelijk gewicht van den Nautilus in zijn geheel
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ongeveer gelijk aan dat van liet zeewater is, dan kan de rijzing en

daling daarin eenvoudig geschieden door de beweging der rondom den

mond geplaatste vangarmen, even als bij andere cephalopoden. Bij de

op onze kusten levende Sepia is de in een plooi des mantels verbor-

gen liggende, lange en dikke kalkplaat inderdaad ook een drijftoe-

stel, want dit deel bestaat uit tallooze kamertjes, die door dunne eu

geplooide kalkplaatjes van elkander gescheiden eu met lucht gevuld

zijn. Hier ontbreekt echter een vliezige sipho en elke andere inrichting,

waardoor het dier eono willekeurige drukking op de lucht zoudekunnen

uitoefenen. Toch kan eeneu Sepia in het water rijzen en dalen, en ik

zie inderdaad geene enkele geldige reden, waarom een Nautilus dit ook

niet zou kunnen doen, zij hot dan ook met geringere snelheid, en onder

gelijktijdige afscheiding of opslorping van lucht door do wanden der sipho.

Hopen wij dat er eerlang op een der eilandenvan onzen aan natuur-

schatten zoo rijken indisohen archipel een tweede rumpii zal gevonden

worden, die, toegerust met dc hulpmiddelen der hedendaagscho weten-

schap ,
door deugdelijk onderzoek aan dieonzekerheid een einde zal maken.

Er is nog eene laatste groepvan dierlijke wezens, die hoewel, wat hunne

geheele overige bewerktuiging betreft, op eene voel lagere sport dan

de Nautilus staande, toch wegens hunne opmerkelijke drijftoéstellen

in dit overzicht eene plaats verdienen. Het is do orde der Siphono-

phoren of Zwempolypen. In den regel zijn, gelijk men weet, de po-

lypen vastzittende dieren. Toch komen er enkele onder voor, gelijk

de sierlijke, op fraaije asters of andere straalbloemen gelijkende Acti-

nien, die van plaats kunnen veranderen, en eenige weinige dor daar-

toe behoorende soorten ( Minyas ,
Plotactis

, Nautactis) worden zelfs

drijvende in de zee aangetroffen, omdat haar voet zich binnenwaarts

instulpt on zoo eene holte ontstaat, welke zich met lucht vult. De

eigenlijke zwempolypen, die wij hier op het oog hebben, verschillen

echter zeelf van de overige polypen en belmoren te huis in de groote

afdoeling der Hydrozoën, waaruit wij de Zeekwallen of Meduseu als

meer algemeen bekende diervormen hier noemen, zonder in eene nadere

beschrijving te treden, die ons te ver van ons eigenlijk onderwerp

zoude afleidon. Genoeg zij hot hier te vermelden dat de Siphonophoren in

het algemeen samengestelde wezens zijn, dierstokken of koloniën,

bestaande uit eene vereeniging van een groot aantal individu’s, die
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nog verschillende gedaanten en ook verschillende verrichtingen ten

nutte van de geheele kolonie hebben. Deze verschillende individu’s

zijn ontsproten aan eenen gemeenschappelijke!! stam
,
die dan ccns draad-

vormig, zeer in de lengte gerekt, dan weder zeer kort, tot schijfvor-

mig toe is. Algemeen is het lichaam der Siphonophovcn doorschijnend,
niet zelden glashelder, maar gewoonlijk rooskleurig of licht blauw,

en plaatselijk ook hier on daar donkerder gekleurd. Zij behooren in-

derdaad tot de fraaiste on opmerkelijkste wezens die don oceaan bewonen.

Allen leven in de vrije zee, dikwijls ver van alle land, en onder-

hen bevinden zich vele soorten die van eigendommelijke drijftoestellen
voorzien zijn. Bij velen, te zamen vereenigd in de familieder Physopho-

riden, bevindt zich (fig. 5) aan hot boveneinde

van den draadvormigen stam een kleine ronde

of eirondeblaas (a), die gemeenlijk eene buiten-

waartsche opening heeft, welke hetzij aan

den top (bij Rhizophysa) of aan het tegenover-

gestelde einde, zijdelings , daar waar deblaas

in den stam overgaat, geplaatst is (bij Physo-

phora). In die blaas scheidt zich lucht af, on

deze is voldoende om do geheele kolonie te

dragen. Doch die blaas is ook samentrekbaar,

en dit vermogen tot samentrekking gehoor-

zaamt aan den wil van hot dier of, juister

gezegd, aan den gezamenlijken wil van al

do loden der kolonie of maatschappij die

den stok samenstollen, en die, waar het op

do afwending van eenig gevaaraankomt, meer

eendracht aan don dag loggen dan dikwijls

in de mensoholijko maatschappij wordt waar-

genomen, Wanneer men zulk een wezen in

een hoog glas, dat met zeewater is gevuld,

heeft gebracht, dan stijgt het allengs naar

omhoog doordat het genoemde blaasje zich

mot lucht vult. Drijft het nu daaraan han-

gende in het water, en raakt men het oven

aan, dan trekt zich de blaas zamen, eonige

luchtbelletjes treden door de bovengenoemde

opening naar buiten, en het nu zwaarder geworden dier zinkt in de

Fig. 5.

Physophora Philippi. a luchtblaas.
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diepte ,
om eerst na eonigen tijd weder naar boven te stijgen, wanneer

de blaas zich doorafscheiding van nieuwe lucht genoegzaam gevuld heeft.

Er zijn echter ook een aan-

tal Siphonophoron, die, hoe-

wel zij in het bezit van een

drijftoestel zijn, het vermo-

gen van willekeurig rijzen

en dalen missen. Daaronder

behooren de Porpita’s enVe-

lolla’s(fig. 6 en7.) .Hot aan den

langen draadvormigen stam

derPhysophiriden beantwoor-

dende deel is hier schijfvormig , rond bij Porpita, — die daarom door onze

matrozen “dubbeltjes” worden genoemd, — en ruitvormig bij Yelella.

In die lichaamsachijf is eone kraakbeenigo (juister, uit eene chitino-

achtige stof bestaande) plaat bevat, die in een groot aantal van

concentrisch geplaatste kamertjes verdeeld is, welke met lucht gevuld

zijn. Deze kamertjes staan onderling in gemeenschap, en talrijke kleine

opeuingen leiden daaruit ook naar buiten; maar de stijfheid der

wanden, die de luchtkamertjes begrenzen, belet hare samentrekking,

en bij gevolg drijven deze dieren altijd aan de zee-oppervlakte, waar

zij ten speelbal van wind en golven zijn. De schijf dor Porpita’s is

glad, doch die der Vclella’s draagt een betrekkelijk groote driehoekige

kam, welkp zich als een soort van zeil aan do oppervlakte verheft.

Die laatste vorm geleidt tot do Physalien (fig. 8), dierenwelke, doorhunne

zonderlinge gedaante on opmerkelijke eigenschappen, niet missen kon-

den reeds van oude tijden hor de aandacht der zeevarenden tot zich

te trekken, die er verschillende namen aan hebben gegeven, als van

Portugoesch oorlogsoheepj e, Bezaantje, Bij den wind

zeiler, namen welke alle betrekking hebben op do wijze waarop dit

dier aan de oppervlakte dos oceaans voortbewogen wordt. Het bestaat

Fig. 6.

kam.Velella spirans. a

Fig. 7.

Loodrechte doorsnede van schijf met hare luchtkamers

rondom de middelste kamer

Porpita mediterranea. a.

b.
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uit een groeten, met lucht govulden zak of blaas, die van boven van een kam

voorzien is, terwijl van onderen daaraan talrijke aanhangsels bevestigd

zijn. Die aanhang-

sels zijn do verschil-

lende individu’s der

kolonie, terwijl de

blaas hun gemeen-

schappelijke stam

is. Onderzoekt men

die blaas van nader-

bij ,
dan blijkt dat

zij nog uit twee, in

elkander bevattebla-

zen is samengesteld,

waarvan de binnen-

ste de eigenlijke

luchtblaas is, terwijl

de ruimte tusschen de

wanden van de beide

blazen met vocht is

gevuld. Aan het eene

einde der blaas be-

vindt zich eene ope-

ning (d ), en op dit

punt is debinnenste

blaas met de buiten-

ste vergroeid. Door

deze opening kan do

lucht niet enkel wor-

den uitgeperst, maar,

volgons eene waar-

neming van QUAÏRE-

fages
,

zoude daar-

door de lucht ook

kunnen worden op-

gezogen , ten gevolge

van de elasticiteitder

wanden, evenals door een bal van caoutchouc. Door ongelijkmatige samen-

Fig. 8.

zakvovormige stam; b kam; c inwendige luehtblaas.

door de gestippelde lijn aangeduid; d opening; a voedingspolypoiden;
ƒ vangdraden.

Physalia pelagica. a
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trekking kan dc blaas ook van gedaante veranderen en zoo het vocht

van do eeno plaats naar eene andere gedreven worden. Het gevolg
hiervan is, dat het zwaartepunt veranderd en de kam in verschillende

stellingen gebracht wordt; met andere woorden; het dier doet wat oen

schipper mot zijn zeil doet, en zoo laat het zich inzien hoe het — gelijk

geloofwaardige waarnemers berichten
,

— niet enkel vóór den wind, maar

ook bij denwind zeilen, ja zelfs wenden en laveeronkan. Deze verschillende

bewegingen worden trouwens gesteund door de aanhangsels onder aan het

lichaam. Tot die aanhangsels behoort namelijk een groot aantal van zoo-

genaamde vangdradou (ƒ), die door oen spiraalsgewijs geplaatsten zoom

verbreed zijn. Onder die vangdraden zijn er die buite ngemeen lang zijn,

zoodat zij zich tot op 10—12 meters in'de diepte kunnen uitstrekken;

maar tevens zijn zij zeer samentrekbaar, zoodat zij zich kurketrekker-

achtig kunnen oprollen en dan slechts tot eene geringe diepte afdalen.

Het is duidelijk dat de Physalia zich derhalve van hare bewegelijke

vangdraden bedienen kan, op eene dergelijke wijze als een schipper van

het roer of van de zwaarden, die zich ter zijde van zijn schip bevin-

den
, en die hij meer of minder diep laat nederdalen, al naar gelang

hij aan het zich onder de waterlijn uitstrekkend gedeelte van zijn vaar-

tuig meer of minder tegenstand wil verschaffen en daardoor de wer-

king der zeilen steunen.

Waarlijk, een der verwonderlijksto inrichtingen, welke de aan zoo-

vele verwonderlijke inrichtingen zoo rijke dierenwereld ons ter be-

schouwing aanbiedt. Juist door hare betrekkelijke eenvoudigheid kun-

nen wij hier beter dan vaak elders het voortreffelijk verband tusschen

doel en middel ten duidelijkste inzien. Maar ook daar waar wij dit

nog niet vermogen, ligt dit slechts aan onze kortzichtigheid. Dit leert

ons do geheele natuurbeschouwing, elke nieuwe schrede voorwaarts

op het gebied dor kennis. Overal in do geheele schepping bestaat do

schoonste harmonie. En mochten wij ook hier of daar een dissonant

vernemen
,

wij kunnen er vooraf van verzekerd zijn, dat deze zich,

wellicht op eene voor ons of onze nakomelingen geheel onverwachte

wijze, in het groote wereld-akkoord zal oplossen.


