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Sterfte bij Ensis directus in 2003, oudere taaier danjonge?

G.C. Cadée

Mortality in Ensis directus, older specimens more tough than younger?

On a tidal flat area in the Dutch Wadden Sea near the Island ofTexel, 2-year old Ensis directus (= E. americanus) showed

mortality in February 2003, whereas 3 and 5 year old specimens died early May. Mass mortalities of this invader occur

irregularly, mainly in late winter - early spring. Both mortalities in 2003 may be related to a cold period in winter, the

dying process may have been shorter in the younger cohort.

De waarnemingen

Regelmatig fiets ik dezelfde weg langs de Wadden-

zeedijk van de Prins Hendrikpolder op Texel. Het zijn

vooral de zilvermeeuwen die mij attenderen op sterfte

onder de Amerikaanse zwaarscheden op het wad langs

deze dijk. Deze schelpdieren kruipen dan namelijk half

uit het zand, zijn niet in staat zich weer in te graven en

kunnen dan bij laagwater door zilvermeeuwen gemak-

kelijk gepakt worden (Cadée & Cadée-Coenen, 1994).

Je ziet zilvermeeuwen ijverig rondzwemmen boven het

wad en af en toe een Ensis oppikken. Meestal vliegen

zij daarmee naar een droog plekje, vaak de dijk, om het

schelpdier uit zijn schelp te halen en op te eten (Cadée,

2000). De dijk raakt zo bezaaid met lege Ensis-schel-

pen.

Medio februari 2003 lag de dijk opeens vol met twee-

jarige Ensis-schelpen. Eind april-begin mei waren de

oudere exemplaren aan de beurt. Beide keren heb ik van

een stukje dijk alle exemplaren opgepakt tot ik een vol-

doende groot monster had (225 exemplaren op 19 febru-

ari; op 2 en 8 mei 287 stuks). Hiervan mat ik de lengte

en schatte ik aan de hand van de jaarringen de ouder-

dom. Dat laatse is niet altijd eenvoudig, je kunt wel eens

een jaarring over het hoofd zien of een ring gevormd tij-
dens één of andere verstoring ('disturbance-ring')
aanzien voor een winterring (Beukema & Dekker,

1995). Bij heel oude exemplaren liggen de winterringen
bovendien erg dichtbijelkaar.

In februari (fig. 1) waren de 225 exemplaren allen 2

jaar oud met een gemiddelde lengte van 7.34 cm. In mei

was de gemiddelde lengte 13.85 cm, slechts een enkel

exemplaar was 2 jaar oud; >99 % was 3 jaar of ouder.

De grootte-aantallen-verdeling laat in mei een tweetop-

pige curve zien met pieken tussen 12.5 en 13 cm (3 jaar

oud) en tussen 15 en 15.5 cm (5 jaar oud).

Discussie

Waarom afen toe massale sterfte onder Ensis directus

optreedt is nog steeds niet opgelost. Bij de massale

sterfte in 1993-94 (veel groter dan die in 2003) konden

wij geen parasieten als oorzaak aanwijzen, wij vermoe-

dden toen dat een koude periode in de winter de oorzaak

was (Cadée et al., 1994). Mühlenhardt-Siegel et al.,

(1983) noemden ziekte, parasieten voedseltekort en uit-

putting na vrijgeven van de geslachtsproducten als mo-

gelijke redenen voor massasterfte. Fahy et al. (2002)

rapporteerden over een massasterfte van de inheemse

Ensis arcuatus in west Ierland in maart-april 2001. Zij
maakten in dit geval 'post-spawning'-sterfte waarschijn-

lijk: in de stervende exemplaren kon geen ziekte aange-

toond worden, wel hadden zij hun geslachtsproducten

grotendeels geloosd. Bij de massale sterfte van E. direc-

tus bij Sylt in februari 1991 en maart 1994 konden

Armonies & Reise (1999) parasieten, voedseltekort en

'post-spawning'-sterfte bij Ensis directus met grote

waarschijnlijkheid uitsluiten.Zij wijzen op een mogelijk

effect van een periode met lage wintertemperatuur voor-

afgaand aan de sterfte (net als wijzelf dus eerder, Cadée

et al., 1994). Daarnaast noemen zij een combinatie van

frequent zandtransport tijdens stormen in de winter en

de geringe activiteit van Ensis bij lage wintertempera-

turen als bijkomende oorzaken. Reeds Kristensen (1959:

22) toonde experimenteel aan dat temperaturen tot bij

het vriespunt op zich niet letaal hoeven te zijn voor

schelpdieren, maar dat ze wel weinig actief meer zijn,

waardoor zij - eenmaal uitgespoeld uit de zandbodem -

niet in staat zijn zich weer in te graven.

Fig. 1 Grootte-aantallen-verdelingvan de in februari en mei op de

E. directus-schelpen

De Amerikaanse zwaardschede(Ensis directus synon-

iem E. americanus) vertoont af en toe massale sterfte in

de Waddenzee. Meestal treedt deze sterfte aan het eind

van de winter of in het voorjaar op (Mühlenhardt-

Siegel, 1983; Cadée et al. 1994; Armonies & Reise,

1999). Ook in 2003 trad zo'n sterfte op, zij het niet zo

massaal als bijvoorbeeld in 1993-94 (Cadée et al., 1994,

De Wolf& Cadée, 1994), toen grote aantallen stervende

exemplaren aanspoelden en de wel 2000 fouragerende

zilvermeeuwen dit rijke aanbod aan voedsel niet aan-

konden. Interessant was dat de sterfte in 2003 in twee

golven optrad: in februari eerst 2-jarige exemplaren (zie

ook Cadée, 2003), eind april-begin mei oudere exem-

plaren, meest 3- en 5-jarig.
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Afgelopen winter was zeker geen strenge 'Elfsteden-

tocht'-winter en waarom treedt sterfte dan pas op zo

lang na de echte koudeperiode? In dit verband zijn

waarnemingen van Verwey aan kokkels interessant

zoals die vermeld worden in Kreger (1940: 191-2).

Kokkels schrijft Kreger vertonen vaak grote sterfte in

strenge winters. Na de strenge winter van 1938-39 had

Verwey opgemerkt dat sterfte niet altijd direct optrad,

maar een gradueel proces was. Een deel van de kokkels

was pas enkele maanden na de vorstperiode stervende.

Mogelijk is met onze Ensis iets dergelijks aan de hand

en legden na de winter 2-jarige exemplaren van Ensis

eerder het loodje dan de 3- en 5-jarigen.
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Fig. 2 Grootte-verschillen van de twee, drie en vijfjarige exemplaren

van


