
et l'équilibre
Le toucher

La vue, l'ouïe et le gorit se trouvent généralement
à des endroits bien définis du corps. Le sens du
toucher semble par contre être réparti sut toute
la surface de la peau (voir page z6), mais il possède
aussi des organes particuliers dans des centres
d'une sensibilité extrême. Les racines des cheveux
ou des poils sont entourées par les extrémités
de nerfs sensotiels.

Si le sommet du poil est touché, celui-ci agit
comme un petit levier et augmente l'action
mécanique de l'excitation sensorielle. Des poils
déterminés âugmentent la sensibilité chez ies

animaux; exemple : les moustaches du chat. Notre
illustration reproduit un éléphant de mer doté
d'imposantes moustaches (en haut à gauche) et,
plus bas, montre que le nerf peut être touché
pat la tacine du poil quand un mouvement lui est

imprimé. C'est ainsi que môme dans l'obscutité
I'animal peut ôtre prévenu en temps utile de la
proximité d'un obstacle.

Si I'on examine à la loupe et avec un éclairage
adéquat la peau d'un po.isson sain, on remarque
que celle-ci est couverte d'une multitucle de

petites verrues enforme de tours. Chacune de ces

colonncs cylindriclues est faite d'une matière
visqueuse et repose sur un groupe de corpuscules
clu tact. Les moinclres variations clans 1e mouve-
ment de I'eau exercent une pression sur ces

colonnes qui excitent ainsi les cellules sensorielles,
dont les minces filaments aboutissent dans les-

dites colonnes. En plus de ces oigancs, répartis
sur toute la surfacc de 1a peau, il y en a cl'autres
d'une construction analogue, placés sur le fond
d'un canai coulant sous la peau et rempli d'une
matière visqueuse (en haut à droite cle f illustta-
tion). Le long clu flanc clu poisson, il y a une

série de points; chacun d'eux est une ouverture
mettant le canal efl communication avec l'exté-
rieur. La moindre v^tiation de l'intensité du
courant fait se déplacer le contenu visqueux, ce

qui alerte les cellules sensorielles.

Les poissons sont entourés d'eau de tous côtés et
il leut est cependant possible, grâce à cerrains
organes appelés statocystes, de percevoir Ia

direction de la pesanteur. Le principe en est

exposé page ci-contre, en bas à gauche. Une
petite vessie contient une pierre ou cristal qui,
lorsque la position du corps est normale, exerce
une pression sur cles nerfs, indiquant la clirection
de la pesanteur. Si le poisson nage clans une
position anormale, la pierre se déplace clans la
vessie et vient presser contre d'autres nerfs, ce
qui déclenche un mouvement réflere.

Les crevettes remplissent la partie antérieure cle

leurs antennes de sable, lequel sert à incliquer la
direction de la pesanteur. llais si 1'on place des

crevettes dans un aquarium dont le fond est

recouvert de iimaille de fer, elles remplissent
leurs antennes de limaille. Si I'on tient alors un
aimant au-clessus de l'aquarium, les crevettes ne
sentent plus I'action de la pesanteur, mais bien
celle de l'aimant; elles nagent le r-entre en I'air
et semblent trouvcr ll chose naturellel

Chez I'homme, l'organe de l'équilibre sc trouve
dans l'oreille.

En ltaul à Eurclte :
a) é/1pltant de iler dalé de farlu rtarrs/trhrs.

b) nef en contact atec la raclre fu poi/.

Ea hatrt à lroite :

Points indicluant /es ott'erlttret rltri rlel/eill /e canal

î0nleilaltt'/e /irltide ritrlttetrx el rcillnnir,tlion arec

l'ex/ériettr, pernellant de ria3ir atrx diférenles
pressions.

En bas à gauche : ate pelile rcssie arec pierre.

En bas à droite: ainant agissattl tttr la lintaille de fer
déposée sur /es antennes rlet cret,elles.
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TASTEN EN VOELEN
De zintuigen van het gezicht, het gehoor en de
smaak liggen meestal (bij de mens in ieder geval)
in duidelijk begrensde gebieden van het lichaam.
Gevoels- en tastzin echter schijnt over geheel de
huid verspreid te zijn (zie blz.26), maar toch heeft
hij ook bijzondere organen in de druk-,pijn-,
koude- en warmtepunten, Op de behaarde huid-
plaatsen zij n de haarwortels door de uiteinden
van de gevoelszen uwen omvlochten en zo kan
het haar de rol vervullen van een versterker van
de prikkel.
De natuur maakt veel gebruik van de hefboom-
werking der haren om de mechanische werking van
een gevoelspri kkel te vergroten. Bepaalde haren bij
de dieren verhogen de gevoeligheid; men denke
o.a. aan de snorharen van de kat. De plaat geeft
de zeeolifant weer met zijn machtiSe snorharen en
toont hoe bij het buigen in een bepaalde richting
zen uwen doo r d e haarwortel ge raakt word en, zodat
zelfs in de duisternis het diertijdig gewaarschuwd
wordt als het te dicht een hard voorwerp nadert.
Het gevoelszintuig is een mechanisch zintuig, dat
op echt mechanische prikkels reageert en dat in
verscheidene vormen optreden kan, aangepast aan
de aard der prikkels. Sommige waterbewonende
dieren en vooral de vissen bezitten gevoels- en
tastorganen tot het waarnemen van de waterbe-
weging en die men derhalve stromingszintuigen
zou mogen noemen. Deze zintuigen zijn van
groot belang , omdat zij ook in het water het
naderen van een buit kunnen waarnemen door
de veranderde strom i ngsbewegi ngen van het water.
Bekijkt men onder de loupe en bij passende be-
lichting de huid van een gezonde vis, dan ziet
men dat die met talrij ke, doorschij nende wratjes
als torentjes is bezet. Elk van die cylindrische
zuiltjes uit een slijmerige stof zit op een
groep van tastcellen. Door de geringste water-
stroming worden die slijmerige uitlopertjes ge-
bogen en prikkelen aldus de gevoelscellen, die
met fijne draadles in de slijmzuiltjes uitmonden.
Buiten deze gevoelsorgaantjes, die vrij op de
gehele huidoppervlakte staan, zijn er nog andere
van gelilke constructie, doch geplaatst op de
bodem van een kanaal onder de huid en dat
met slij m is gevuld (boven rechts). De loop van
dit kanaal is op de flank van de vissen duiôelij k
te zien als een rij van punten, de zogenaamde
zijdelijn. Deze punten zijn de kleine gaatjes in
de huid , waarlangs het kanaal naar buiten is

geopend. Door de geringste druk van een

waterstroming verschuift de slijmerige inhoud
van het kanaal een weinig, waardoor de aldaar
uitmondende stiften gebogen en geprikkeld wor-
den.
Het is verbazend welke zwakke waterbewegin-
gen een vis met behulp van zijn stromingszintui-
gen kan waarnemen ; hij kan zelfs de juiste rich-
ting van de stroming vaststellen. Het is een
gevoelszin op afstand, die voor het bemachtigen
van een buitzeker zijn belang heeft. Bij het voor-
waartszwemmen oefent het visselichaam een
drukking uit tegen het water, dat naar voren en
zijdelings uitwijkt. Bij het naderen van een vast
voorwerp kan het water in die richting niet uit-
wijken ; er ontstaan d ru kkings- en strom ings-
veranderingen, die onmiddellijk waargenomen
worden en als waarschuwing dienen. Vissen wor-
den dus ook in de duisternis en in troebel water
opmerkzaam gemaakt op het naderen van een
hindernis.
Vissen worden in alle richtingen door water
omstuwd en toch kunnen zij de richting van de
zwaartekracht vaststellen door bijzondere orga-
nen, statocysten genaamd. Het principe hiervan
is voorgesteld, onder links. ln een blaasje bevindt
zich een steentje of kristal, dat bij normale hou-
ding van het lichaam drukt op zenuwen, die de
richting van de zwaartekracht aanduiden . Zwemt
het dier in een afwijkende houding, dan rolt het
steentje in het blaasje voort en raakt andere
zenuwen, waardoor een reflexbeweging ontstaat.
Het kan gebeuren dat de zenuwen in een stato-
cyste door wieren bezet zijn. Het steentje kan
de zenuwen dan niet meer raken en de vis heeft
geen gevoel meer voor boven en onder. Hij krijgt
de zogenaamde draaiziekte en zwemt in alle
denkbare houdingen.

Garnalen vullen het voorste lid van hun sprieten
met zand, dat door zijn druk de richting van
de zwaartekracht moet aangeven. Zet men ze in
een aquarium, waarvan de bodem met ijzervijlsel
is bedekt, dan vullen zij hun sprieten daarmede.
Wordt dan een magneet boven het aquarium ge-
houden (onder rechts), dan voelen de dierties de
werking van de aantrekkingskracht niet meer,
maar wel die van de magneet. Zij zwemmen dan
met de buik omhoog en vinden dat normaal.
Bij na alle waterdieren hebben zulke statocysten,
dikwijls op zeer eigenaardige plaatsen van hun
lichaam.
Het evenwichtsorgaan van de mensen is in het
oor gelegen.
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