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Ooglens van vliegende vis werkt als bril. , ~, 
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Nieuwsgierig ' geworden naar de vraag, hoe vliegende vissen kans 
zien, met grote nauwkeurigheid een l andingsterrein te bereiken, 
heeft Edward Èaylör _van het l.1oods Hole _Oceanografie Insti tute 
de ogen van een aantal 'van deze vissen, gevangen in de omgeving 
van de Bermudaeilanden , onderzocht. . ' 
Vliegende vissen zijn döor de bouw van hun sterk vergrote borst
en buikvinnen in staat, korte zweefvluchten boven water te maken. 
Is de wind gunstig , dan kan zo 'n vlucht een lèngte bereiken van 
enige tientallen meters en vele minuten: duren. De vissen profi
teren daarbij vaak van opwaartse luchtstrominGen tegen .de hel-. 
ling van een voortroll ende golf öp, -' zoals zweefvliegtuigen van 
thermiek boven eEln heuvel. ' . 
Er zijn bij de vlie[Sende vissen waarnemingen gedaan waaruit . , 
blijkt dat zij kans den, t e l anden op stroken drijvend zeevvier; " 
men leidt hieruit af, dat zij die dus duidelijk kunnen onder
scheiden •. Maar als . dat waar is, dan rijst de vraag~ hoe zij er 
in slagen, met één en hetzelfde ogensysteem zowel onder als bo
ven wat er scherp te kunnen zien. 
Het hoornvlies v an het oog is een lens. De eigenschappen van -die 
lens zijn , de doorvallende lichtstralen te breken en te bundelen 
tot in oeh brandpuht~ Nu slaagt een l en's 'daar .enkel in; wanneer 
zij wordt. omgeven door een medium dat geheel andere optische 
eigenschappèrCheeft dan di e lens zelf. 
Maar de oöglens van de vliegende vis moet zijn ingos,told op 
twee media, die el k verschillende optische eic enschappen ·-hebben 
(zoals wordt geïllustreerd door de bakende foto van' een lepel 
die in een glas water staat: onder water schijnt de lepel een 
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ap,der E3 . .ri Qbt.:i,r.lg t . e. b.e,b QsJJ.l, QSl,!). , er..bQ,v:.e.n.L_,. _P.~Llf3M ... Y,an.JHrt vi.s s,~ , ., 

~~~n~:~ ~~~b!~. water en in lU~ht __ v~~~~,~~ll~~de bra~idpuntsaf- _ 

Zeevissen zijn over het ' nlgerr{éeri 'verzi'end; ,'waarsChijnlijk is 
het voor. hen belangrijke!') dat 'zirbewegfng · eh ~contràst kUmPen ~ 
waarnemen dan dat ziJ >èen ,:nabij . voorwerp' met grotè scherpte _ 
kunnen '-ondèrscheidèn.BtYV:êh : water wordéri ze lievig bij ziende, 
doordat . htin · lenzen de lichtstraTeh dàn veel sterker breken. ~ 
Nu blijkt dat bij vliegende vissen:, uit' ,de 'omgeving va:n de Ber- -
mug,Ç.53:l;Lang®',Jl!=lt , J1Q9I'!).y)'ie.s _ 1:j.nd,~r$ ... t~L,g§YQrmQ" ®ll..QiJ .. @,dere ..... _ 
vissen. Normani is, dat het de vorm heeft van een bolr.egment; _ 
bij deze vliegende vis ,~;tet _ l1~:t , er __ ec):rte.r..Jltt: al-$,; '.' iq.Qp"l~Ke pY.::-
ramide met drie zijden. 
Baylorondèrzocht er'.debrek.ingsindex vnn en toen bleek 'dat • 
deze 'lvri jtvel dezelfde is nIs die van water. Dit betekent, dat · 
het hoO'rnvlies zich onder · water gedraagt alsof het er ni.et was 
(een ,lens houdt op als lens te' werken, ' wanneer het'~omgevende ~ 
medium dezelfde optische eigenschappen heeft als het materiaal -
,waaruit de lens bestaat) • 

. ,Nerheft de' vliegende vis zich echter tot boven. water" dan ' gaat l _ 
de klein'epyramide ,dienst doen als een soar.t "bril!!, . waardoor 
de vis nabije voorwerpen scherp kan zien; de drie Zijden'van 
de -pyramiden vormen evenzovele "vensters", elk 'met hun eigen · _ 
richting., 
Deze "bril voor een bijziende" bewijst. de vliegende vissen 
goede diensten bij een van hun eigenaardigste gewoonten: het _ 
ontluizen ' vnrianderevissen. 

(Parool mei .1967). 

Vroeg.;..precambriale nlgen. 

Dr. ,J .t'l. c'8chopf on dr. E. S~ Barghoorh (Department of Biology, 
HarvardUniversiteit) hebben in een gesteentelaag van precam
briale ouç1erdom (ouder dan 3,1 miljard jaar) ' in Zuid-Afrika' 
algennchtige lèvensvormen ontdekt ~ Deze , eencellige algen, . 
4~chaeophaeroides genoemd,.moeten een fotosynthetische acti~ 
vit eit· gehad"hebben. · Deze orgénismen eh nog oon bacterie uit 
d·ezelfde "Fig-Treeldag " behoren tot de :oudste nu bekende fos
sielen. 

(N.R.O. 14 juli f 67) 
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