


Petra de Coeíj Nonnetjes, 

Door diverse onderzoekers is de ecologie van 
de Waddenzee steeds meer ontrafeld. ln haar 
promotieonderzoek heeft de auteur vooral aandacht 
besteed aan de relatie tussen nonnetjes, schollen 
en kanoetstrandlopers. Eens te meer blijkt dat 
mechanische schelpdiervisserIj op het Wad fatale 
ecologische gevolgen heeft. 

De kanoet en het nonnetje 
Iedereen die over het strand kuiert, 
kent de mooi gekleurde schelpjes 
van het nonnetje Macau IUII/lIiC(I 
wel. Het nonnetje leeft ingegraven 
in de zeebodem. Het zit daar veilig 
tegen stormen, ijsgang, extreem 
hoge temperaturen en, in het bij- 
zonder. predatoren. In de Neder- 
landse Waddenzee zijn de nonnetjes 
het geliefde voedsel van de kanoet- 

strandloper Caliclrís cunutus. 
Kanoet strandlopers eten uitsluitend 
schelpdieren. Ze slikken de dieren 
met schelp en al in, kraken de 
schelp in hun sterk gespierde maag 
en poepen de schelpresten uit. 
Nonnetjes hebben een dunne 
schelp en zijn daardoor makkelijk 
te kraken. Kokkels Cc>rc1f1›clcr/nu 
eclule werden ook door knoeten 
gegeten maar alleen als er geen 

. Aangespoelde nonneües. 
Foto: Bert Pis 

nonnetjes beschikbaar zijn. 
Kokkels hebben een veel dikkere 
schelp en de hoeveelheid vlees die 
een kanoet binnen krijgt ten 
opzichte van de gekraakte hoeveel- 
heid schelp is veel geringer dan bij 
nonnetjes. De enige manier voor 
een nonnetje om aan de kanoet te 
ontkomen is: zich diep ingraven in 
het wad. Ze kunnen zich wel zo'n 
10 centimeter diep ingraven en 
gebruiken hun lange sifonen om 
voedsel op te nemen en adem te 
halen (figuur I). 

Nonnetjes 
Het opmerkelijke aan nonnetjes is 
echter dat ze niet het hele jaar diep 
weggekropen zijn. In de Waddenzee 
zitten ze aan het begin van de win- 
ter het diepst. op zo9n 5 tot 7 centi- 
meter, in februari kruipen ze naar 
boven om in de maanden mei tot 
en met juli uiteindelijk op slechts 2 
tot 4 centimeter diepte uit te komen. 
De vraag is nu waarom de nonne- 
tjes gedurende een deel van het 
jaar zo ondiep leven, terwijl dat zo 
gevaarlijk is. Een van de meest 
logische verklaringen heeft te 
maken met de manier van voedsel- 
zoeken. Nonnetjes eten ééncellige 
algen. Ze kunnen die algen op twee 
manieren binnenkrijgen. Eén 
manier is door de algen met hun 
sifon uit het water te filteren (filtre- 
ren of "suspensie feeding'). De 
andere manier is door de algen met 
hun sifon van de bodem af te 
schrapen en op te zuigen (stofzui- 
geren of "deposit feeding"). In het 
eerste geval kruipen de nonnetjes 
diep in het sediment weg en hou- 
den ze alleen de instroomopening 
van hun sifon aan het wadopper- 
vlak. ln het tweede geval zal het 
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sifon maximaal sifon gedeeltelijk 
gestrekt teruggetrokken 

in de schelp 

stofzuigen 
sifon gedeeltelijk 
over de bodem gestrekt 

nonnetje een groot deel van de 
sifon over de wadbodem kunnen 
uitstrekken. Dat kan alleen als het 
nonnetje ondiep leeft (figuur 1). 

Onderzoek 
Leo Zwarts en zijn medewerkers 
hebben zeven jaar lang de diepte 
van een populatie nonnetjes in het 
wad aan de l14ricsc kust gevolgd. 
Conclusie van hun onderzoek is dat 
de diepte, zoals hierboven al 
gezegd. een duitlclijk seizoenspa- 
troon volgt (figuur 2). Verder kwa- 
men zij er achter, dat de sifonen 
van de nonnen die ondiep zaten 
korter (lichter) waren dan die van 
de diepe nonnen. Vooral in het 
vroege voorjaar hadden zij een 
korte sifon (Zwarts & Wanink. 
1989). Al eerder was op het NIOZ 
op Texel uit promotieonderzoek 
van Jaap de Vlas gebleken dat de 
magen van jonge platvissen, zoals 
de schol Pleuronectes plafessa en 
de bot PIati(°hth Ivs flesus in het 
vroege voorjaar vol kunnen zitten 
met de sifonen van nonnetjes 
(figuur 3, De Vlas 1979). De kleine 

platvissen (zo9n 5-10 centimeter in 
lengte) zijn dus belangrijke preda- 
toren van sifons. 

Scholletjes, nonnetjes en 
kanoeten 
De uitdoeing van mijn promotie- 
onderzoek, dat plaatsvond op het 
Koninklijk Nederlands Instituut 
voor Onderzoek der Zee (NIOZ), 
was aan te tonen dat scholletjes de 
diepte van het nonnetje kunnen 
beïnvloeden, en daarmee de bereik- 
baarheid van nonnetjes voor de 
kanoetstrandloper. De test vond 
plaats door middel van een experi- 
ment op een `kunstwad1 in het 
vroege voorjaar. Het kunstwad 
bestond uit een bak van 2.5 X 2.5 X 
0.5 meter met daarin een 20 centi- 
meter dikke laag sediment. In de 
bakken werd het Qetij nagebootst 
van 6 uur hoog water (50 centime- 
ter diepte) en 6 uur laag water (2 
centimeter diepte). Het kunstwad 
was verdeeld in 30 experimentele 
vlakken. ln ieder vlak hadden 18 
nonnen zich kunnen ingraven. Aan 

ieder nonnetje zat een draad van 
bekende lengte met aan het uitein- 
de een individueel label. Door de 
lengte van de draad boven het sedi- 
mentoppervlak te meten en deze af 
te trekken van de totale lengte van 
de draad kon op elk gewenst tijd- 
stip de diepte van de nonnetjes 
gemeten worden. Over de experi- 
mentele vlakken werd een kooi 
geplaatst met lijn gaas. In de helft 
van de kooltjes verbleef gedurende 
veertien dagen een juveniel schol- 
letje. 
Intlerilaad bleken de nonnetjes die 
WLlIICll blootgesteld aan een schol- 
letje ondieper te zitten dan die 
welke er niet aan waren blootge- 
steld. De sifonen van de eerste 
groep bleken veel korter te zijn. 
De verklaring is dat de nonnetjes 
die met hun sifon "stofzuigerdenï 
een deel van hun sifon verloren 
hadden door predatie en omhoog 
moesten kruipen in het sediment 
om door te kunnen gaan met "stof- 
zuigeren 9 .  Met dit experiment was 
°facilitatie'› door scholletjes ten 
behoeve van kanoetstrandlopers › 
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. Figuur 3. Een schollezje dat op een 
sifon duikt. Tekening Jaap de Vlas. 

bewezen (figuur 4)- 
Echter bij herhaling van hetzelfde 
experiment in het volgende voor- 
jaar ging de vlieger niet op. 
Schollen of geen schollen1 de non- 
netjes bleven diep zitten en hun 
sifonen bleken nauwelijks afgege- 
ten te zijn. De verklaring voor het 
laatste bleek te liggen in het feit 
dat nonnetjes in het tweede voor- 
jaar aan het begin van het experi- 
ment dieper zaten en waarschijnlijk 
hun sifon niet gebruikten om te 
`stofzuigeren9 maar te filteren. In 
het tweede voorjaar hadden de 
nonnen aan het begin van het expe- 
riment een veel betere conditie. Het 
was een strenge winter geweest en 
na een strenge winter hebben 
schelpdieren in de Waddenzee 
altijd een betere conditie. Blijkbaar 
kunnen nonnetjes zich in dat geval 
veroorloven dieper te blijven zitten 
en hun sifon niet boven het opper- 
vlak uit te steken. Voor de scholle- 
tjes betekende dat, dat er niets te 
eten viel. 
De conclusie uit beide experimen- 
ten was dan ook dat scholletjes 
inderdaad nonnetjes gemakkelijker 

. Te zien aan het kleine gaande werd dit nonnetje het slachtoffer van een tepelhoorn. 
Foto: Bert Pis. 

bereikbaar maken voor kanoet- 
strandlopers, maar dat dit alleen 
gebeurt als nonnetjes 6stofzuigeren" 
en niet als ze filteren. En nonnetjes 
zullen alleen `stofzuigeren9als het 
moet, dat wil zeggen als ze en/of 
mager zijn en/of als er geen algen 
in het water zitten, maar wel op de 
bodem. 
Dit verklaart hoogstwaarschijnlijk 
OO1<*VHflTOMflUfiiEPIfW1Tfifi"TIOIF 

netjes in het wad aan de Friese 
Kust en op het Balgzand zo ver- 
schilde (figuur 3: De Goeij 2001). 
De nonnen aan de Friese Kust 
zaten gemiddeld ondieper dan die 
op het Balgzand. Een verklaring 
voor dat verschil lijkt te liggen in 
het slibgehalte van de bodem en de 
voedselrijkdom van het water. De 
locatie aan de Friese kust is heel 
slikkig. die op het Balgzand zan- 
dig. De nonnetjes aan de Friese 
kust stofzuigeren hoogstwaar- 
schijnlijk de algen van het sedi- 
ment en lopen daarbij een groter 
risico delen van hun sifon kwijt te 
raken aan sifonknabbelaars dan de 
nonnetjes op het Balgzand die het 
voedsel uit het water filteren. 
Lagere sifongewichten aan de 
Friese kust lijken hiervan het 
gevolg te zijn. 

Beschikbaarheid 
Een probleem bij het maken van 
een schatting van de voor knoeten 
beschikbare hoeveelheid voedsel is. 
dat de bemonstering van de dicht- 
heid aan schelpdieren zoals nonnet- 
jes niet voldoende is. Het grootste 
deel van de nonnetjes is te klein 
om de moeite waard Ic zijn, te 

groot om door te slikken of zit te 
diep. Daarnaast varieert de diepte 
gedurende het jaar, verschilt 
bovendien van jaar tot jaar en 
vooral ook van plaats tot plaats. 
Dat alles zorgt ervoor dat maar en 
klein deel van de aanwezige non- 
netjes ook werkelijk beschikbaar is 
voor de kanoet. Op één plek 
bemonsteren op één tijdstip van het 
jaar zegt dus helemaal niets over 
de beschikbaarheid. 

Achteruitgang van 
schelpdieren 

uw 

In de Nederlandse Waddenzee zijn 
de aantallen nonnetjes en kokkels 
dramatisch achteruitgegaan, met 
name in de door de mechanische 
kokkelvisserij beviste gebieden. 
Als gevolg hiervan zijn de aantal- 
len kanoetstrandlopers ook zeer 
sterk in aantal gedaald. Vooral het 
voorheen zo populaire westelijke 
wad is leeg. De meeste kanoeten 
vind je nog in de oostelijke 
Waddenzee. Opvallend is dat daar 
de meeste voor de mechanische 
kokkelvisserij gesloten gebieden 
liggen en dat daar nog redelijke 
aantallen schelpdieren voorkomen. 
De messen van de kokkelvissers 
snijden zo9n 4 centimeter de 
bodem in (als ze één keer over een 
gebied gaan). Daarna wordt alles 
wat in of op de bodem leeft opge- 
zogen, over spijlen getransporteerd 
cn wat voor de vissers te klein is 

er boord gekieperd. Naast het 
lei dat deze vorm van visserij een 
groot verlies aan hele schelpen van 
een bepaalde grootte oplevert, 
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komst van de Waddenzee. Al jaren 
lang is door de onderzoekers van 
het NIOZ de alarmklok geluid. Al 
bijna tien jaar geleden werden de 
eerste nadelige gevolgen van de 
mechanische schelpvisserij voor de 
kanoetstrandloper al gedocumen- 
teerd (Piersma & Koolhaas 1997). 
Allerlei nader onderzoek toont aan 
dat de gevolgen van mechanische 
schelpvisserij ofwel 9dredging` lei- 
den tot ruïnering van de bovenste 
bodemlaag met alle daarin voorko- 
mend bodemleven. 
Internationaal gezien is de 
Waddenzee van enorm belang. Er 
zijn op de wereld maar een paar 
van dit soort getijdengebieden met 
de daarbij behorende specifieke 
wadvogels. Het is daarom de hoog- 
ste tijd de Waddenzee volledig te 
beschermen volgens internationale 
regels en allerlei economische acti- 
viteiten, zoals de mechanische 
schelpdiervisserij met onmiddel- 
lijke ingang te stoppen. 

• Figuur 4. Faciiitatie iS het proces waarbú het ene organisme het leven 
makkelijker maakt voor een ander In dit geval is het de jonge schol die 
door het afknabbelen van de sifon van een nonnezje de kanoetstrandloper 
een makkelflk maal bezorgd. Tekening Hans Schekkerman. 

Met dank aan André Smit 
(Staatsbosbeheer) en Aart Swolfs 
(Floron) 

treedt er indirecte sterfte op door 
schade die de schelpdieren oplopen 
en verlies van stukken sifon. 
Verder leidt de visserij tot verzan- 
ding, waardoor een ongunstig 
milieu ontstaat voor de vestiging 
van jonge schelpdieren, die een 
voorkeur hebben voor slikkig wad. 
ln het algemeen leidt de sterke aan- 
tasting van de wadbodem tot een 
ernstige achteruitgang van de bio- 
diversiteit. 

Hoe moet het verder met 
de kanoet? 
De toekomst ziet er niet rooskleu- 
rig uit voor de kanoetstrandloper. 
Doordat de nonnetjes zo in aantal 
zijn achteruitgegaan, moeten 
knoeten in het voorjaar overscha- 
kelen op de kokkel. Naast het feit 
dat kokkels voor de kanoet niet 
zo"n goede prooi zijn vanwege hun 
dikke schelp, zijn ze ook drama- 
tisch in aantal achteruitgegeaan 
door de visserij. Bovendien leven 

de overgebleven populaties hoog 
op het wad, dat korter onder water 
staat en waar ze dus minder lang 
kunnen filteren en dus veel langza- 
mer 2roelen. 

Klimaatsverandering 
En dan is er nog de klimaatsveran- 
dering. Nonnetjes en kokkels heb- 
ben een goede broedval na een 
strenge winter. Na een strenge win- 
ter komen krabben C(1II('llllls I7I(I(›- 

/zus en garnalen Crangon crangon. 
die nonnen- en kokkelbroed eten, 
later in het voorjaar vanuit zee het 
wad op (Beuke na 1992). Na de 
afgelopen warme winters is er nau- 
welijks sprake geweest van een 
goede broedval. Het lijkt erop dat 
ons klimaat aan het veranderen is 
en dat het eerder warmer wordt dan 
kouder. Geen goed nieuw dus voor 
de schelpdieren. 

Alarmklok 
Al met al een reden te meer om 
ons zorgen te maken over de toe- 

Petra de Goelj 
Sielansreed 23 
8757 JZ Gaast 
petra@nioz.nl 
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