Vooral moet men daarbij letten op de horizontale stukken van de
curven en op vrij scherpe buigingen naar rechts of links aan het
Eijne of grove einde van de oorspronkelijke componenten. Echter
mag niet vergeten worden dat de natuur minder nauwkeurig
werkt dan de wiskundige. De berekende curven moeten als ideale
gevallen worden beschouwd.
The genesis of the various types of size frequency distribution
of sediments. is described, The variations of the size frequency
due to erosion, transport and deposition are being explained.
Various types of graphs used for sedimentary work are described.
The subject also has been treated in the english language in the
Journal of Sedimentary Petrology, 16, 1, p, 19-40, 1946.
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5, W I N D EN S N E E U W ALS GEOLOGISCHE FACTOREN
Wind and Snaw a s Geologicat Facfors

doorlby G. C, ~ h l e v e l den A, P, A, Vink
Overgenomen uif: Nafura 44, 12, 1947

,

De weersomstandigheden hebben in de afgelopen winter
(1947) in het middelpunt van ieders belangstelling gestaan. Het
ligt voor de hand, dat hierbij de practische moeilijkheden, zoals
brandstofgebrek, slecht begaanbare wegen en aan de andere kant
de sneeuw- en ijspret voornamelijk in het geding waren. Daarnaast
zal ook iedere natuurvriend genoten hebben van het winterlandschap met zijn geheel aparte bekoring.
Op een ander belangrijk gevolg van de winter willen wij hier
de aandacht vestigen, n.l. de geologische werking van de sneeuw.
In 1939 w,erd door C. H. Edelman en R. D. Crommelin
(,,Over de periglaciale natuur van het Jong-Pleistoceen in Nederland", T.A.G. 56, 502-513) medegedeeld, dlat ,de bovengrond in
ons land door sneeuwstormen kan worden getransporteerd en op
andere plaatsen in sneeuwhopen kan worden afgezet. Ook in
Natura (Januari 1941) verscheen van de hand van Edelman een

t

belangdk artikel over dit onderwerp. Uiteraard komen dergelijke
verschijnselen in 'n poolklimaat veelvuldig voor* z o geeft
Samuelsson in een Zweeds proefschrift (1926) een voortreffelijk
overzicht, Ook in de verschillende verslagen van poolexpedities
zijn belangrijke mededelingen te vinden,
Toen in de afgelopen winter sneeuwval afwisselend me't
krachtige vnl. noord-oostelijke wind optrad, hebben wij hierin
de gelegenheid gezien om in ons eigen land w.aarnemingen op dit
gebied te doen. Door de heer R, Heij van de Stichting voor
Bodemkartering werden de hierbij gepubliceerde foto's genomen.
Voor het onderzoek werd uitgekozen een stuifzandterrein in het
Mosselsche Zand tussen Ede en Otterlo, Duidelijk werd hierbij
het transport van zand en sneeuw door de wind waargenomen.
Soms overweegt, vooral kort na een sneeuwbui, het sneeuwtransport, maar meestal komt ook meer of minder belangrijk transport
van zand voor. Een en ander komt op de foto's duidelijk tot uiting
door de gelaagdheid, Sneeuwlagen worden afgewisseld met lagen
waarin een mengsel van zand en sneeuw voorkomt. Soms worden
zuivere zandlagen aangetroffen. In de zandlaag op foto no. 2
komen duidelijk fijne sneeuwbandjes voor. Duidelijk blijkt dus,
dat onder bepaalde omstandigheden, naast windtransport van
sneeuw en zand afzonderlijk ook gemengd transport in belangrijke
mate voorkomt.
Opvallend waren ook de verschillende oppervlakteverschijnselen, Sneeuwophoping en kale plekken wisselden elkaar af en
ook endr ribbels van verschillende grootte kwamen voor. Grind
bleek dikwijls vele meters over de oppervlakte verplaatst te zijn.
Op andere plaatsen kon de beschermende werking van de vegetatie duidelijk worden waargenomen. Ook een dek van verspreid
grof grind bleek een vastleggende werking te hebben, Dit laatste
bevestigde dus de waarneminge,n over de keienvloer (,,pebble
floor") uit de Amerikaanse erosieliteratuur,
Direct belang hebben dergelijke waarnemingen als poging
om 'n beter inzicht te krijgen in de omstandigheden, w9lke tijdens
de ijstijden (Pleistoceen, vroeger ook Diluvium genoemd) in ons
land geheerst hebben. De gevolgen van deze ijstijden doen zich
in ons land nog steeds in belangrijke mate gevoelen. Op de eerste
plaats in de vorm der heuvels, een belangrijk deel van onze
zandgronden en de aanwezigheid van keileem en zwerfstenen. In
de tweede ~ l a a t sin de afzetting van de loess en van de bovenste
zandlagen in grote gebieden van ons land. Deze dekzanden' zijn
eerst de laatste tijd meer in de belangstelling gekomen in verband
met hun zeer grote betekenis, voor onze landbouw. Tenslotte is
daar de asymmetrie van veel dalen o.a. op de Veluwe. Dikwijls
zijn de oostelijke wanden vrij steil, de westelijke zacht glooiend,
Over de wijze, waarop dit verklaard moet worden, is men het
nog niet eens*$1 De aandacht moet echter gevestigd worden op
,

(1949).

Zie thans bet inmiddels verschenen artikel van Edelman en ~
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een waarneming, die wij op weg naar het Mosselse Zand deden in
een holle weg. Hierbij bleek de sneeuw opgehoopt te liggen aan de
zijde waar de wind vandaan kwam. Aan de andere kant daarentegen 'was de sneeuw weggeblazen, Zodoende ontstond ook hier
asymmetrie,
De geologie van de jongste afzettingen ,van ons land heeft 'recht
op de belangstelling van alle natuurvrienden, Uit geringe waarnemingen, mits in voldoende mate en met voldoende nauwkeurig- .
heid verzameld, kunnen soms belangrijke conclusies getrokken
worden.

Sum.imrary
During the very ~ o l dwinter of 1946147 writers made observations about the way in which snow, sand, and gravel shifted
in a inland dune area, situated between Ede and Otterlo in the
province of Guelders. A mixed transportation of sand and snow
was clearly noticed. Gravel, too, appeared to be capable of being
moved over a distance of many metres and could, when present
in sufficient quantities, check further wind erosion. Snow proved
t8 settle down in the main on lee spots and could consequently
cause asymmetry.
Writers deem these observations of importance for obtaining
a better insight into the periglacial circumstances which prevailed
In our country during the Wurm epoch.
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6 , D E INVLOED VAN H E T BODEMPROFIEL O P D E
ONTWIKKELING VAN ENIGE TUINBOUWGEWASSEN
The Influence of the Soil Profile on tJle Developkent of some
Horticultural Crops
doorlby Dr W+J+ van Liere
1. OPMERKINGEN OVER HET VERZAMELEN VAN PRODUCTIE#
GEGEVENS

De invloed van het bodemprofiel op het gewas tracht men
zoveel mogelijk te bestuderen aan de hand van productiegegevens,
daar men ,dan die invloed in ~etall;an,n.1. in de opbrengst, uitgedrukt ziet.
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