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In dit nummer van Natuurklanken kunnen wij U .ons 
winterprogramma aanbieden. Wij hebben ons best gedaan 
en hopen dat er het een en ander voor u· bij is. 

23 oktober 1973. 
Geologie van de zandgroeven bij Hattem. 

Een lezing door de heer J.G.Zandstra, toegelicht 
met dia 1 s. Dhr. Zandstra is verbonden aan de Rijks 
Geologische Dienst te Haarlem. De heer Zandstra 
heeft onderzoekingen verricht in zandafgravingen te 
Hattem en Wapenveld. Dit lijkt ons niet alleen inte
ressant voor onze amateur-geologen, maar ook voor he~ 
die iets meer van onze Veluwe willen weten. 
1 s avonds 8 uur Hof van Gelre. 

27 november 1973. 
"Schotland". 

Dia-avond door de heren H.L.Manke en ing. J •• Zellem. 
Beide heren hebben hun vakantie doorgebracht in Schot
land. Ze hopen U aan de hand van een aantal dia 1 s het 
een en ander over dit land te vertellen. 
's avonds 8 uur Hof van Gelre 

10 januari 1974. 

"i.Jaddenzee". Een filmavond met Jan v.d.Kam. 
Deze avond moet U beslist vrij houden. Na een inlei
ding met dia's volgt de film "Waddenzee-Vogellal;ld 11 • 

U hoort nog nader, waar deze avond wordt gehouden. 



21 februari 1974. 
"Ecologie". 

Deze a~ond wordt verzorgd door Drs. J. Mook. Het 
onderwerp wordt nog op een later tijdstip vastge
steld. Maar noteert U deze avond alvast. 

19 maart 1974. 
"Vlinders". 

Een lezing met dia's door dhr. J.Dost 

23 april 1974. 
"Hydrobiologisch onderzoek in de Hierdense 

Beek". 
Een lezing door ~h~. Higler. Ook alvast even noteren. 

n.b. Op 3 november 1973 zal de landelijke vergade• 
ring van de K.N.N.V. plaats vinden. Het bestuur van 
onze afd. stelt voor hierheen af te vaardigen: de he
ren H.L.Menke en H.'vfaanders. 

De benoeming van deze leden zal plaats vinden in de 
vergadering van 23 oktober. 



Het is niet onwaarschijnlijk dat we straks bij het saam
harken van het afgevallen blad in de.tuin ergens 
stuiten op een egel, die goed ingegraven onder een 
berg bladeren zijn winterslaap is begonnen, Ontdekt U 
dit maak dan weer vlug de bladerhoop tot wat hij was; 
gun hem of haar de rust. Bedenk dat het beestj_e het 
afgelopen seizoen uw tuin bevrijd heeft van allerlei 
minder plezierig ongedierte en dat de winte~ hem be
vrijdt van zijn inmiddels goed gevormde laag vet. 
Houd het plaatsje waar hij slaapt goed in de gaten: 
vooral als in het vroege voorjaar de zon wat warmer 
gaat worden. U loopt de kans dat U dan een getuige 
kunt zijn van het "vrakker" worden van e·e:n. ege 1. 
Geeu"\'[end en zich ui t.rekkend, soms ook zich schuddend 
komt hij terug tot de 1verkelijkheid. Probeert U zich 
eens een voorstelling te maken van zo'n geeuwende bol 
stekels; dat is iets kostelijkal 
Er is over dit dier een heleboel te vertellen. B.v. 
over de manier 'vaarop een adder aangevallen wordt; 
het beestje is ongevoelig voor het gif van deze 
slang. Misschien daarover later nog eens wat. Deze 
keer echter eens een zijde van het egelbestaan die echt 
benauwend is. Zo benauwend dat ik me wel eens afvraag 
hoe lang zullen we de egel nog een plaatsje in kunnen 
laten nemen onder de in het wild voorkomende dieren. 
Wie het afgelopen jaar regelmatig de weg Epe - Heerde 
heeft bereden zal het wel opgevallen zijn dat er van 
tijd tot tijd doodgereden egels op het wegdek lagen. De 
kadavers meestal belaagd door kraaien of door meeuwen. 
Als we nauwkeurig aangetekend hadden hoeveel maal er een 
dode egel was aangetroffen, hadden we stellig een 
beeld gekregen van de omvang van het voorkomen van dit 
dier. 
De egel prefereert de nacht om er op uit te trekken; 
meerdere malen kruiste ik bij avondwandelingen zijn weg. 
In de meeste gevallen maakte het dier zich snel uit de 
voeten. Was de ontmoeting .te plotseling dan bleef er 
voor hem niets anders over dan zich ineen te rollen, 
en met de pennen wijd uitstaand te wachten tot het gevaar, 
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Tijdens een wandeling door het bos kwam ik langs 
een bouwput ten behoeve van een te bouwen bunga
low met zwembad, blijkens het langs de weg ge
plaatste bord met de namen van architect en aan
n~mer. De aanleg van het z"rembad vereist een wat 
diepere ontgraving, in dit geval tot ruim 2 m be
nèden het maaiveld. Zoiets geeft altijd kans, dat 
er geologisch iets interessants zichtbaar wordt. 
Deze kèer was dat zo. 
Iri ~en profiel dat ongeveer in de richting west
oost, dus loodrecht op de strekking van de Veluwe 
stuwwal loopt, was een fraai voorbeeld te zien van 
z.g. hy'oturbate vorming van een vorstspleet (zie 
tekening). 
Een kryoturbate vorming is een structuurverandering 
in de bodem tengevolge van vorst en dooi. 
Voor de· tijd van ontstaan moeten we terug naar de 
vierde ijstijd, de z.g. Würm ijstijd en wel vermoede
lijk naar een koud, nat stadium uit het pleni- gla
ciaal, zo'n 20,000 - 30.000 jaar geleden. De glet
schers strekten zich toen uit tot ongeveer het te
genwoordige Hamburg. Hoewel het ijs toen. onze streken 
niet heeft bereikt, zoals in de voorafgaande 
Risz-ijst.ijd, moet het "rel zo bar koud zijn geweest, 
dat de bodem tot grote diepte permanent bevroren was, 
z.g. permafrost. 
I·n een zone van ca. 10 m dikte traden in deze be
vroren bodem onder invloed van de zonnewarmte in 
de zomer belangrijke v~Tanderingen in de tempera
tuur op. Dit betekende, dat er uitzetting en in
krimping van de grond plaats vond, hetgeen van in
vloed op de structuur van de bodem was. Er konden 
zich onder die omstandigheden diepe vorstspleten 
vormen. 's-Zomers ontdooide de bovenste laag' van 
de grond. Vooral na neerslag is er dan maar wei
nig voor nodig om de slappe bovengrond over de nog 
hardbevroren ondergrond te laten afglijden. Dit ver
schijnsel wordt solifluctie of bodemvloeiing ge
noemd. 

\ 
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Het afglijden kan gepaard gaan met een zekere plooi
ing, vooral als het afglijden door een lager gelegen 
obstakel wordt gehinderd. Dit verschijnsel heeft 
zich waarschijnlijk in ons profiel voorgedaan. 
Ten oosten van de bouvrput bevindt zich n.l. een 
heuvelachtige verhoging in het terrein bestaande 
uit lemig zand waaruit enkele jaren geleden, bij 
graafwerkzac,,mheden keien te voorschijn kwamen, die 
daar reeds tijdens de derde ijstijd (de Risz-tijd) 
moeten zijn gedeponeerd. 
Het waren porfieren vraarvan het moedergesteente in 
Zweden wordt aan getroffen (Dalarneporfieren). 
Het geplooide materiaal is van preglaciale oorsprong; 
het bestaat uit zand en grind, dat hier door de 
Rijndelta reeds voor de ijstijden is afgezet. Een aan
'loTijzing hiervoor is het vóórkomen van lydiet, een 
zwarte kiezel met een fijn kwartsbandje, dat uit 
streken in Duitsland afkomstig is. 
De vorstscheur in het profiel heeft zich kennelijk 
gevormd nadat de solifluctie had plaatsgevonden, 
want hij loopt door naar het front van de plooi 
heen en is gevuld met zand in niet-gelaagde struc
tuur, waarin enkele lydieten. 
De beschreven kryoturbate vormingen zijn een gids
horizon van lagen die zich tijdens de Würm-ijstijd 
aan de oppervlakte bevo~den. 
De ontsluiting van zo 1 n laag, na 20.000 - 30.000 
jaren aan het oog te zijn onttrokken, is een van de 
boeiende zaken tussen heuvels en rivier, 

J. van Zellem, 
Vervolg van blz .29 

dat mens heette, weer ve~dwencn was, Het ziet er 
wel naar uit, dat ~:-:--o ··,::'·:c-c,:-houding tenslotte de 
ondergang wordt voor het dier. Tracht een egel in 
hét schemerdon~er of duister een verkeersweg over 
te steken en komt er plotseling een auto met ont
sto~en koplichten aanrazen, dan is de enige reactie 
van het dier:· pennen uit en oprollen. Met het nood
lottig gevolg dat hij op een of andere wijze wordt 
geraakt. I"'eesta1 is dat zijn dood, 
Het zou jamm~r zijn als de egel uitstierf; bescher~ 
rn.ing van het dier tegen de gevaren van het moderne 
ve~keer lijkt een urterst moeilijke en in ieder geval 
kostbare zaak, Ook hazen en konijnen worden onder de 
verke~rsslachtoffe:~;:$ gevonden, iets dat ook de jagers 
na aan"het hart zal liggen. Hier _lig.t,·dunkt mij, 
weer e"'eri'·; taäk voor _na tuurbè schermers en jagers om een 
oplossing te vinden. 

\ . i . w .• van Soest, 
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Zoals de naam reeds aangeeft is deze soort aan
merkelijk groter dan het in het vorige artikel be
sproken Kleine koolwitje. 
De mannetjes zijn kenbaar aan geheel witte vleu
gels waarvan de voorvleugelpunt zwart ge"i:lekt is, 
de onderzijde van deze punt is geel. ~ 
De onderzijde van elkevoorvleugel heeft twee 
zwarte stippen die nog iets aan de boven~ijde 
doorschemeren. 
Verder zijn de achtervleugels aan de onderzijde geel. 
De vrouwtjes hebben dezelfde tekening doch bezit
ten bovendien op de voorvleugels aan de bovenzijde 
twee· mooie grote zwarte stippen. Tevens is de 
bovenzijde van de achtervleugels iets geel. 
Evenals de Kleine koolwitjes zijn het echte cul
tuurvolgers. 
Wie eens op een zomerdag langs een koolveld wan
delt zal spoedig bemerken dat er planten voorko
men waarvan de bladeren uit niet meer bestaan dan 
een dikke vlezige nerf met een aantal vertakte 
zijnerven. Het tussenliggende bladmoes is totaal 
weggevreten en in·Yeel gevallen is dit veroor
zaakt door de rupsen van het Grote koolwitje. 
Binnén enkele weken wordt zo'n plant door de rup
sen a.h.>v. met de grond gelijk gemaakt. De grote 
groen gekleurde rupsen zijn in dat geval meestal 
niet meer op de plant te vinden. Vooral als ze nog 
niet volwassen zijn hebben zij zich inmiddels een 
andere· plant tot voedselbron gekozen. 
Meestal komt de rups in grote aantallen voor daar 
het vrouwtje de eieren niet verspreid doch als hoopje 
afzet aan de onderzijde ~an het koolblad. 
Hierdoor komt het dus dat er soms duizenden rupsen 
in de koolvelden voorkomen en wie nu mocht denken 
dat het volgend voorjaar onze velden en akkers 
overstr6omd zullen worden door Koolwitjes heeft 
het bij het verkeerde eind. 
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Want wat is het geval? Als een boze demon vloog 
in de zomermaanden een klein sluipwespje (Apan
teles glomeratus) tussen de koolbladeren rond en 
zocht naar de rups die zij nodig had voor het 
voortbestaan van de soort. Voorzien van een 
uiterst fijne legboor doorboorde zij de huid van 
de rups en zette in het lichaam van de rups een 
aantal eitjes af. De daaruit komende larfjes 
deden zich tegoed aan het vetlichaam van de 
rups, doch beschadigden de vitale delen niet. 
De rups groeide door en de larîjes met hem, 
doch toen de tijd van ve~pODpen daar was en de 
rups daarvoor een rustig plaatsje zocht, ge
beurde er iets vreemds. 
De larfjes van de sluipwesp waren juist op het 
moment dat de rups vrilde verpoppen volwassen 1 

en braken aan alle zijden door de rupshuid heen. 
Eigenlijk is dat vreselijk om te zien, maar de 
natuur kent geen genade. 
De groen gekleurde larfjes beginnen zich onmid
dellijk in te spinnen en na enkele dagen is de 
rups, die inmiddels is gestorven,, overdekt met 
veel kleine gele coconnetjes. Als kinderen noem
den wij die vroeger "rupseneieren", want wij wis
ten toen nog niet beter. 
Na een paar weken komen uit deze coconnetjes 
klèine Z1<Tarte 1<Tespjes tevoorschijn ter grootte 
van enkele mm. Haar niet <:cltijd komt hieruit 
een Apanteles. Ook k~n het gebeuren dat er nog 
een veel kleiner wespje uitkomt dat weer para
tiseerde bij Apanteles en dat tot de familie van 
de Chalcicidae behoort." 1tfe spreken in dit geval 
van parasitisme in de tweede graad~ 
Dikwijls heb ik grote aant~llen van deze rupsen 
gevangen en verder gekweekt maar het resultaat is 
meestal zeer gering, Vaak haalde nog geen 
10% het popstadium, soms nog minder. Wij hebben 
hier dus een mooi voorbeeld van biologisch 
evenwicht. Hierdoor is het ook te verklaren, dat 
de voo~jaarsgeneratie van deze soort niet tal
rijk is. 
Hieruit blijkt dat het leven van het koolwitje, 
dat ons zo zonnig en frivool lijkt, vol gevaren 
is en alleen zij, die geluk hebbem aan de sluip
wesp of aan ziekt~ te ontkomen, tot de zonne
kinderen behoren. En •••• "I<Tat zou een bonte v'oor
jaarsweide zijn zonder deze vrolijke fladderaars? 

W.Oord, Deventer. 



1 sept. Op de rijpe vlierbesset zie je nu veel trek
kende zangvogels. Verder n.ieuvre bloei uit afs ter
vende planten, een leuk jac~tgebied. 

8 sept. Zanglijster zingt weer. 

10 sept. 35 zwaluwen op á~n telefoondraad. 

11 sept. Lijsterbes gevonden die 1·reer bloesem had. 

12 sept. De zon gaat schijnen en meteen vlinders~ 
Atalanta, Kleine Vos, Koolwitje, Citroenvlinder. 

13 sept" 'I\reede blogi va.n Lupine en Brem. 

16 sept. Spreemren trar;teren zich op de glimmende 
zwarte bessen ve.n Voge=~L·?.I·s" 

18 sept. Tussen·de gezanide sierkool staat één exem
plaar dat veel op gewone kool lijkt; dit exemplaar 
wordt kaal gevreten door de rups van het Koolwitje. 

19 sept. Dagpauwoog hee=t oox eeri oog op de onder
vleugel; zie je meestal niet doordat hij geheel of 
ten dele bedekt wordt door onderste deel van boven
vleugel. 

23 sept. Knardijk~ honderdEn z1.,ranen, duizenden meer
koe ten, Z1vermen huisz1mluuen. 

26 sept. Huiszvralm-ren deze -vreek ~vertrokken. 

29 sept. Eerste jac::.rs merel vliègt tegen Taxus op en pikt 
bessen, later pikt hij ook de bessen van Berberis. 



-3 6-

1 okt. Alle bessen van de Lijsterbessen zijn nu 
opgegeten. 

23 okt. Zon, oostenwind, ong. 10 gr. celcius~ 

Kleine Vos op de rozen. 

1 nov. Veel goudhaantjes in de tuin( deze zomer 
hebben we ze eigenlijk aldoor gehad, volgend jaar 
beter opletten of ze ergens broeden. 

30 nov. Vannacht voor het eerst vorst gehad. Ekster 
pikt 3 stukjes brood tegelijk van de grond. 
Later vliegt hij tegen stam van boom en blijft 
daa zitten, net als een specht. 

6 dec. Aan de voertafel hangt een draad naar 
beneden met pinda's. Vlaamse Gaai gaat op de voer
tafel zitten, buigt zich voorover, pakt draad zo 
laag mogelijk vast in zijn bek en· trekt deze 
naar boven, houdt deze met poot vast en pikt 
pinda leeg. Later een nog samengestelderhmde
ling: haalt met zijn bek draad op, houdt hem met 
poot vast en •••• buigt dan weer voorover om nog 
een eind naar boven te halen, het onderste deel 
van de draad waar nog pinda's aanhangen die gevuld 
zijn. 

7 dec. Groene Specht pikt herhaaldelijk in top 
van omgevallen boom. Later zit hij in de grond te 
pikken tussen de heiplanten. 

12 dec. Naar de Knardijk~ kuifeenden, slobeonden, 
tafeleenden, talingen, kleine zwaan. 

18 dec. De mahoniestruiken bij het postkantoor 
Epe hebben bloemknoppen. 

23 dec. Eén nacht 5 graden vorst. Meteen zit de 
Roodborst dicht bij huis en kijkt ons aan of hij 
zo naar binnen wil vliegen. 

28 dec. De drinkbak is bevroren. Gisteren kwam 
een ~roene Specht drinken uit het gat dat ik 
erin gemaakt had. Vandaag kwam hij vreer, het gat 
was weer dichtgevroren maar hij pikt het dood
gemoedereerd open en drinkt. Het bleek een trechter
vormig gat te zijn. 



Vier lege Becel potjes op een rijtje, in elk een 
paar dennekegels met de erbij behorende naalden 
en in elk ~otje een papiertje met de naam: waa~ 
meervoudige on·varzacligde vetozure margarinepotjes 
al niet goed voor zijn. "Zo kan ik ze tenminste 
leren onthouden, door er zo nu en dan naar te kijk
ken; bui ten staan ~.;e nooit naast elkaar en nu kan ik 
ze makkelijk vergelijken" ze< ons lid bij vrie vre 
de margarinepotjes in het schuurtje zagen staan. 
Of er patent op is aangevraagd weten we niet, er 
zit -vrel wat in. En zo bramen we tot de on tdekki:ilg 
dat er nodig nog '"at o >3r die familie Pinus ge-
zegd moet 1vorden. "Blijft ie nou nog doordrammen 
over die bosjes va!1 t-wee, drie en vijf" hoor ik U 
in gedachten al zeggen, Raar ik kan het ook niet 
helpen. Meteen maar van wal steken: hij heeft de 
naalden in bosjes van twee, maar ze zijn veel lan
ger dan ëte naalden van c.e dennen \vaarmee ,.,e tot 
nu toe kennis hebbon geNaakt (Natuurklanken 
10.1.73 en 1.3.73); ze zijn 10 ·· 14 cm lang, die 
naalden van de Zwarte Den~ met uitschieters tot 
18 cm en er staan heel mooie exemplaren achter de 
Schaapskooi en ook bij het Pluizenmeertje, vlak bij 
de bank (heel mooi spelletje voor kinderen en 
kleinkinderen~ wie de langste naald vindt! op de 
grond vindt! ) U mag oo~ Oostenrijkse Den tegen 
deze Zwarte Den zeggen; er zijn n.l. twee varie
teiten van Pinus nigra, de Oostenrijkse Den~ de 
naalden zijn donkergroen, ze staan heel dicht op 
elkaar en groeien zo 1 n beetje allemaal in dezelf
de richting. De andere varieteit is de Corsicaan
se Den, daarvan zijn de naalden lichter, ze staan 
losser en groeien ook meer in verschillende rich
ting. 
En nu gaan we echt de familie Pinus verder in u,., 
aandacht achter laten en over andere naaldbomen 
praten. 
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Tot nu toe hebben 1·re 11ogal systematisch gerede
neerd: naalden in bosjes~ van 2, 3 of 5, dat zijn 
e eh te dennen, le Cl. en van de _ .·'r1:;.li e Pinus. 
Als U deze familie door hebt, wordt het een iets
je makkelijker wat weg"t-rijs te ,.,orden in al die 
naaldbome11: je begint na3r de naalden te kijken, 
staan ze in bosjes, dan is het een echte den 
(pinus). Als ze niet in bosjes staan, staan ze 
6f verspreid, 6f lijken ze i~ kransjes te staan. 
Staan ze in kransjes, dPn is het bier in het 
wild een Larix. Iedereen kent wel de Larix, in 
het najaar vallen al zijn naalden af; in het 
voorjaar komen uit de knobbeltjes langs de tak
ken de nieuwe n['.E>le.en o~1 bet lijkt dan net of ze 
in kransjas zitten; aan het eind van de takken 
komt een nieuvr lot en de naalden aan het nieuwe 
lot- ze noemen dat lang~ot - ataen verspreid. 
Die knobbeltjes zijn in feite ook loten en worden 
kortlot genoemd. De kegeltjes van de Larix staan 
rechtop. De mannelijke bl·;empjes hémgen en zijn 
geelachtig, de v:-...'ouweli.jke bloem1Jes staan recht
op en zijn purperac~tigi je kunt er de vorm van 
het·.toeko~stige kegeltje al zo'n beetje in her
kenneno 
Als we de dennen en de L~rix eghad hebben, blijft 
er een groot aantal naaldbomen over met verspreid 
staande naalden. De grootste groep daarbij wordt 
gevormd door de spsrren. Làten we meteen maar de 
meest gewone :::ruit nemen, de kerstboom - iedereen 
kent hem - meestal fijnspar of gewone spar genoemd. 
De naalden zijn heldergroen en eenkleurig, dwz er 
zit geen grijs aan of donkergroen, en op doorsnede 
is de na~ld vrijwel ruitvormig~ Ze zijn minstens 
1 ,5 cm lang tot 2,5 cm en als je ze goed bekijkt 
zie je dat ze op een minusc1rul steeltje zitten. 
Als je de naald lostrekt gaat er een klein vliesje 
mee. De kegels hangen, kunnen tot 1 6 cm lang vror
den. Hangende kegels, vliesje met de naald mee 
zijn kenmerken van de famili.e Picea, waartoe onze 
kerstboom (Picea abies, vroeger P.excelsa) behoort. 


