
wortel, zeer plaatselijk Pluimzegge en Gele 

lis, Smeerwortel , R u w beemdgras en Riet. 

Dit plantengezelschap heeft dus in ver

band met de hogere ligging in het alge

meen een andere samenstelling dan de 

moerasbosjes. He t ver tegenwoordigt de 

Ruig-elzebosgemeenschap (Macrophor -

b ie to-Alne tum) . H e t is wel n a u w verwant 

aan het eerder genoemde Veen-elzebroek. 

Hoewel er vrij veel Essen in dit bos groei

en, domineert toch de Z w a r t e els. Dit is 

een aanwijzing voor de aanwezigheid van 

To t de meest typische vogels van s t rand 

en w a d behoort zeker de Scholekster (Hae-

matopus ostralegus). Hoewel hij trekvogel 

is, kan men hem gedurende het gehele jaar 

langs onze kust aantreffen, 's W i n t e r s 

fourageren op onze wadden en slikken 

groepen van duizenden Scholeksters, win-

tergasten uit noordelijker streken, terwijl 

vanaf februari onze broedvogels hun nest-

gelegenheid kiezen op het s trand, in de 

duinen of op de weilanden daar vlak 

achter. 

Als deze stevig gebouwde vogels, met 

zwarte kop. borst en bovendelen, contras

terend met witte onderdelen, felrode snavel 

en forse vleeskleurige poten, in een der 

een vochtige vorm van het Ruig-elzebos. 

He t zal in het polder land van W e s t -

Neder l and wel zelden voorkomen, da t men 

in een betrekkelijk klein gebied vegetaties 

kan aantreffen, die zo'n fraai beeld geven 

van op elkaar volgende verlandingsstadia . 

Dit maakt het Schansbos voor de biologie 

zeer waardevol , en er zijn geen zeldzame 

planten nodig om te betogen, dat hier de 

waterplassen en het moeras terwille van de 

wetenschap gespaard moeten blijven voor 

demping met huisvuil. 

eerste lauwe februari-avonden luid gillend 

over mijn huis vliegen, weet ik dat het 

zomervogels zijn, die weer uit warmer s t re

ken zijn teruggekeerd (fig, 1 ) . De volgen

de dagen zijn ze nog voornamelijk langs de 

zeekant te vinden, waa r ze, op één poot en 

met de forse snavel tussen de veren ge

stoken, over het komende voorjaar s taan te 

dromen. He t zal nog tot half april duren 

eer ze na veel herrie: tepiet, tepiet, een 

plekje duin hebben afgebakend, waa r ze 

hun twee tot vier zandkleurige, bruin-zwart 

gevlekte eieren zo maar in het zand depo

neren (fig. 2 ) . 

To t enkele tientallen jaren terug ging dat 

zo. Ge kunt er de boeken op na slaan. 
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DE SCHOLEKSTER, 
EEN BELANGWEKKENDE VOGEL 

H A N S BLAAK. 
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Fig, 1, Scholekster, broedend in de duinen. Foto Hans Blaak. 

Maar daarna breidde de Scholekster lang-
zaam-aan zijn broedgebied uit. Ook in de 
weilanden achter de duinstrook kon men 
hem aantreffen. Vervolgens langs de 
kusten van het IJsselmeer, in Overijssel en 
ver in Friesland, Meestal broedend in wei
landen, weet hij zich uitstekend aan zijn 
nieuwe omgeving aan te passen. Zijn nest 
is niet langer een kuiltje-in-het-zand-
zonder-meer. maar gelijk bij de Kievit, be

kleed met strootjes. Toch noemen de 
Friezen hem om zijn slordige nestbouw niet 
ten onrechte een „luie" vogel (fig. 3) . 
Ziedaar het belangwekkende van de Schol
ekster: de uitbreiding van zijn broedgebied 
en zijn wonderlijk aanpassingsvermogen. 
Dat hij in Drente broedde tussen de rails 
van de spoorlijn Meppel—Assen is alom 
bekend. Opzienbarender is echter zijn 
broeden op platte daken (Heerenveen. 

- ^ • • • ; , • • - , - - | > - * 

Fig. 2. Scholeksterlegsel in het duinzand. 
Foto Hans Blaak. 

Fig. 3. Het legsel van de „luie" vogel in 
een weiland. Foto Hans Blaak. 
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Leeuwarden), een betonnen brug (Zuid
holland) en zelfs op de kop van een paal 
in een weiland in Zuid-Friesland. 
Nu heb ik het volgende verzoek aan de 
lezers van De Levende Natuur. Mocht U 
bekend zijn met het broeden van de Schol
ekster op andere plaatsen dan in uit
gesproken kustgebieden (het strand, de 
duinen en de daar achter gelegen wei
landen) zoudt U mij dit dan willen melden 

met opgave van plaats en tijdstip, benevens 
de aard van het broedterrein (weiland. 
zandvlakte, braakliggend bouwland of 
anderszins)? Mijn adres is: Sophiastr. 27, 
Voorburg Z. H. Langs deze weg kunt U 
mij helpen een duidelijk beeld te krijgen 
van de uitbreiding van het broedgebied van 
deze belangwekkende vogel. Bij voorbaat 
mijn hartelijke dank. 

AUSTIEBERG EN HOGE LUTTE 
R. LUIKEN, met medewerking van 

W . LOODE. 

Het Lutter heuvelcomplex heeft in de 
Austieberg bij Beuningen (Dcnekamp) 
een noordwestelijke uitloper, die structu
reel en landschappelijk tot de Lutter 
„stuwwal" gerekend moet worden en het 
noordelijke einde van de boog vormt, die 
haar centrum in de Hoge Lutte heeft en 
haar zuidelijk eind in de Tankenberg bij 
Oldenzaal vindt. De top van de Austie-
„berg" ligt maar ruim 53 m boven N.A.P.. 
waarbij we er nog rekening mee moeten 
houden, dat het omliggende vlakke land al 
25 m boven N.A.P. ligt, zodat we strikt 
genomen beter van een heuvel dan van een 
berg kunnen spreken, maar in de volks
mond heten dergelijke heuvels nu eenmaal 
„bergen", waar wij ons ook maar aan 
zullen houden. 
Heel simplistisch voorgesteld, maar toch 
wel enig houvast biedend, moeten we ons 
deze heuvels als volgt opgebouwd denken. 
De kern bestaat voornamelijk uit klei- en 
zandafzettingen van het midden-tertiair en 
vormde toen al een soort opduiking. Toen 
tijdens de Riss-ijstijd het landijs ook dit 
gebied bereikte, werden zowel de tertiaire 

als de daarop gedeponeerde praeglaciale 
afzettingen gestuwd en doorkneed met het 
materiaal van het landijs. dat er ook over
heen schoof en daarbij gesteente achterliet 
en verplaatste, waardoor we op de toppen 
van de heuvels zandige grindkoppen 
kregen met niet doorlatende kleilagen er 
onder. 
De werkelijkheid schijnt echter zo in
gewikkeld te zijn. dat de voorlopige bodem-
kaart van Edelman (1) ook dit gebied 
tot het zogenaamde Achterhoek-complex 
rekent, met welke fraaie term voor de ge
wone man gemaskeerd wordt, dat deze 
gebieden bodemkundig nog niet gekarteerd 
zijn en dus eigenlijk als witte vlekken, 
„terra incognita", op de kaart moeten 
staan; maar zelf vind ik deze „oplossing" 
ook wel zo geestig. Dit adderkluwen blijft 
nog te ontwarren en de definitieve ont
knoping zal nog wel even op zich laten 
wachten, daar de boel hier en daar of beter 
bijna overal heerlijk door en over elkaar 
gemengd en geschoven is. 
Mijn eerste meer bewuste kennismaking 
met de Austieberg viel in het begin van 
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