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STELL I NO EN. 

Het is gewenscht, bij ademhalings-physiologisch onderzoek er 
meer dan tot dusverre rekening mee te houden dat het resultaat 
van een proef in belangrijke mate kan afhangen van de v66rge
schicdenis van het proefdier, met name van de zuurstofspanning 
en de temperatuur, waaraan het is geacclimatiseerd. 

Fox en Simmonds, JI. exp. Biol. 10, 1933, p. 67. 
We 11 s, Biol. Bull. 69, 1935, p. 361. 
Washbourn, JI. exp. Biol. 13, 1936, p. 145. 
0 u ts e 11, Ecology 10, 1929, p. 77. 

II 

Ten onrechte meenen M organ en O'N e i l bewezen te heb
ben, dat de tracheekieuwen van Macronema zebt'.atum voor de 
zuurstofopname van slechts bijkomstige beteekenis zijn, en van 
bijzonder belang voor de koolzuurafgifte. 

Morgan en O'N e i l, Physiol. Zool. 4, 1931, p. 361. 

III 

Zoowel bij dieren met een zuurstofreserve als bij dieren, welke 
tijdelijk anaeroob kunnen leven, is de over een korte periode 
gemeten zuurstofopname veelal een onbetrouwbare maatstaf voor 
de stofwisselingsintensiteit. 

IV 

Ten onrechte meent J at z en k o te hebben bewezen, dat bij 
de Lamellibranchiaten het haemocyanine zich bevindt in de amoe
bocyten en dat deze cellen zorgen voor het zuurstoftransport. 

J at z en k o, Biol. Zentrbl. 48, 1928, p. 15. 
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V 

Een eenigszins nauwkeurige analyse van water, dat slechts 
plm. 0.05 kubieke centimeter zuurstof per liter bevat, is met de 
micro-methode van Ni c I o u x ook dan nog niet mogelijk, wan
neer men - · bij gebruik van een monstervaatje van 5 kubieke 
centimeter -- de beschikking heeft over 20 kt1bieke centimeter 
water. 

v. Dam, JI. exp. Biol. 12, 1935, p. 80. 

VI 

De hypothese van Sch t1 m a ch er, vol gens welke het flt1ores
ce"ine transport in de zeefvaten berust op een moleculairbewe
ging, laat de polariteit van dit transport geheel onverklaard. 

Schumacher, Jb. wiss. Bot. 85, 1937, p. 422. 

VII 

De resultaten van Schumacher's proeven over de invloed 
van een herhaalde (via een tweede wonde toegediende) kleur
stofgift op de transportafstand vormen geen steun voor zijn 
bovengenoemde hypothese. 

Schumacher, Jb. wiss. Bot. 85, 1937, p. 422. 

VIII 

De conclt1sie van Sch t1 mac her, dat in de zeefvaten een 
tweede dosis fluorescefoe een eerste vooruitschuift, is niet 
dwingend, en in strijcl met zijn hypothese, volgens welke het 
transport van genoemde kleurstof zou berusten op een molecu
lairbeweging. 

Schumacher, Jb . wiss. Bot. 85, 1937, p. 422. 

IX 

Ten onrechte beschot1wt v. Krogh het als zeker, dat ver
wantschap in bouw der soortspecifieke eiwitten gelijk staat 
met phylogenetische verwantschap. 

v. Krogh, Zoo I. Anz. 123, 1938, p. 212. 
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X 

De opvatting, dat de Verticillatae binnen de groep der 
Angiospermen als afgeleide typen moeten worden beschou\.vd, 
verdient de voorkeur boven de opvatting van W e tt ste in, dat 
ze een primitieve groep vertegenwoordigen. 

Wettstein, H andb. Syst. Bot., 4e Aufl. , 1935, 
p. 594-596, 616. 




