
^(/^•^t^l 
Overdruk uit ,,De Levende Natuur", jaargang 65 (1962) 

Hydrobiologische waarnemingen op Ameland 

I P. LEENTVAAR en L. W . G. HIGLER. 
(R.I.V.O.N.) 

Tijdens een werkkamp van de Utrechtse 
Biologen Vereniging en het R.I.V.O.N. 
in juli 1962 werden op Ameland ook hy
drobiologische gegevens verzameld. Nu 
zijn er over de hydrobiologie van de wa
teren öp Ameland vrijwel geen gegevens 
beken4. Boschma (1920) vermeldt de 
aanwezigheid van de watervlo Eurycercus 
glacialm in het Oerd en tijdens de excur
sie van de Botanische Vereniging in 1935 
verzamelden Heimans en mej. Koster zoet
waterwieren (1936). Verdere aanvulling 
van deze waarnemingen is dus zeker op 
zijn plaats. Een interessante bijzonderheid 
van het eiland is, dat er geen verontrei
nigd water aanwezig is. Afvalwater van 
industrie is er niet en huishoudelijk afval
water komt in een zinkput terecht. Even
als de andere waddeneilanden is Ameland 
een oase van rust, vergeleken met het 
,,lawaai" in de industriële afvalwaterwoes
tenij op het vaste land. De verontreini
ging van sloten en plassen door het vee-

^ teeltbedrijf bestaat natuurlijk wel en ook 
zou men binnendringend zeewater veront
reiniging kunnen noemen, maar dat is dan 
ook alles. Het milieu wordt door de mens 
weinig gestoord. W e hopen alleen, dat 
de vreemdelingenindustrie en de recreatie
druk in goede banen geleid wordt, want 
anders komen er wel storingen, voor zo
ver ze er al niet zijn. 
De plassen, poelen en andere wateren op 
Ameland kunnen we verdelen in een groep 
liggende in polders aan de Waddenzee
zijde en een groep liggende in duinzand 
aan de Noordzee-zijde. Deze topografi
sche indeling geeft tevens de ligging weer 

in zand- of kleigrond. In beide categorieën 
kan de invloed van het alom aanwezige 
zeewater bemerkbaar zijn, hetzij door open 
verbinding met de zee, hetzij door kwel 
via de ondergrond. Zoet water is alleen 
te verwachten in geïsoleerde plassen in 
het binnenduin. Op bijgevoegde kaart (fig. 
1) zijn de bemonsterde plassen op Ame
land aangegeven en als maat voor het 
zoutgehalte werd het chloridegehalte be
paald. Zoet water werd gevonden in de 
duinrietpoel (no. 2: 54 mg/l Cl), de duin-
plassen in het Oerd (no. 3 en 4: 67 en 
83 mg/l Cl), de bomtrechter bij Hollum 
(no. 5; 66 mg/l Cl) en de binnenste val
lei van de Lange duinen (no. 6: 60 mg/l 
Cl). Deze plassen en poelen liggen alle 
in het binnenduin in zandgrond. De ge
vonden waarden stemmen overeen met die 
voor het Kwakjeswater en het Brede W a 
ter op Voorne en het Vogelmeer in de 
Kennemerduinen, in dezelfde periode. Ver
geleken met de duinpiassen op Terschel
ling in augustus 1956, die een chloride
gehalte van 100 mg of meer hadden (zie 
Leentvaar 1957) zijn de genoemde plas
sen op Ameland iets zoeter. Het laagste 
chloridegehalte werd gevonden in de duin
rietpoel (54 ijig/l). Voor een poel, die 
gevoed wordt met regenwater is dit vrij 
hoog, maar evenals overal elders langs de 
kust bevat het regenwater meer zout dan 
in het binnenland, door de nabijheid van 
de zee en de overheersende zeewinden. 
Hoewel de ligging in de Zwanenwater-
duinen bij Nes dit niet doet vermoeden, 
had het wed van de oude eendenkooi (no. 
15) aldaar een iets hoger zoutgehalte (130 
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mg/l Cl). Deze waarde komt overeen met 
die van sommige andere duinmeren zoals 
het Zwanenwater bij Callantsoog en de 
Muy op Texel. W a t de oorzaak hiervan 
is, is nog niet duidelijk. Een verklaring 
zou kunnen zijn, dat de ondergrond door
latend is, waardoor plaatselijk kwel van 
zout of brak water kan optreden. In de 
primaire duinvallei van de Lange Duinen 
(no. 7, 8 en 9) is de invloed van zeewa
ter wel duidelijk, daar de zee hier kan 
binnendringen. Ook in de dijksloot (no. 
10, 11 en 12) is dit het geval. 
Wat betreft de planktongemeenschappen 
kan opgemerkt worden, dat er voorname
lijk bodembewonende micro-organismen 
gevonden werden, doordat de meeste poe
len en plassen zeer ondiep waren en sterk 
begroeid met Riet of waterplanten. 
Het wiel bij Hollum (no. 1) bevatte plank
ton dat overeenkwam met dat van de wie
len op Terschelling. Er waren veel soor
ten en individuen van diatomeeën, zeer 
veel draadvormige blauwwieren van de 
soort Anabaena [los-aquae, veel soorten 
raderdieren en veel individuen van de 
groene flagellatenkolonie Pandorina mo-
rum. Er waren ook soorten aanwezig, die 
bij voorkeur in oligohalien water tot ont
wikkeling komen (o.a. Scenedesmus opo-
liensis en het raderdier Filinia brachyata). 
De Lange Sloot (no. 13) is een oude 
kreek, die uitgespaard is in de ruilverka

veling. Er is ondiep helder water met een 
zandbodem. De bodem is sterk begroeid 
met het kranswier Chara canescens. Het 
plankton was niet rijk en bevatte veel co-
pepoda (Eurytemora sp.). Verder waren 
er veel aasgarnalen (Neomysis integer) 
en de vlokreeft Gammarus duebeni. Be
halve het kranswier determineerde mej. 
Dr. J. Th. Koster van het Rijksherbarium 
te Leiden de wieren Rhizoclonium implex-
um (Dillw.) Kütz. en Cladophora sp. en 
het blauwwier Anabaena sp. De gevon
den organismen wijzen alle op de aanwe
zigheid van brak of zwak brak water. 
In de dijksloot (no. 10, 11 en 12)'vinden 
we een wijziging van de planktonsamen
stelling naarmate we verder van de zee-
duiker komen. Bij de duiker (no. 12) vin
den we vooral Daphnia longispina, veel 
Volvox aureus en veel Polyartha sp. (ra
derdier). Op deze plaats drijft ook veel 
Darmwier (Enteromorpha intestinalis) op 
het water. Verder van de duiker af werd 
weinig plankton gevonden, terwijl dit op 
punt 10, waar het water zoet was, weer 
rijker •was, met veel flapdraden van Spi' 
rogyra sp., veel banden van de diatomee 
Fragilaria capucina, veel blauwgroene bol
vormige kolonies van het blauwwier TVos-
toc pruniforme en veel watervlooien (o.a. 
Bosmina sp.). Behalve aan het karakter 
van de aanwezige hogere planten, krijgt 
men ook van het aanwezige plankton de 
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Fig. 1. Ameland. De nummers geven de monsterplaatsen aan. 
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Fig. 2. De duinpiassen in het Oerd. Juli 1962. Foto Wermenbol. 

indruk, dat het gedeelte van de dijksloot 
benoorden de weg een constanter zoeter 
milieu heeft dan bij de zeeduiker. 
Hydrobiologisch het interessantst zijn op 
Ameland de duinpiassen in het Oerd (fig. 
2). Op het moment van het bezoek waren 
er twee plassen, gescheiden door een iets 
hoger vochtig gedeelte, zoals op de foto 
te zien is. In de winter bij veel regenval 
staan de beide plassen met elkaar in ver
binding, in droge zomers kunnen zij ge
heel droogvallen. De oevers zijn sterk be
treden door beweiding. Beide plassen zijn 
dicht begroeid en hebben moerassige oe
vers. Uit een beschrijving van het gebied 
door Braun-Blanquet en De Leeuw in het 
Nederlands Kruidkundig Archief 1936 
blijkt, dat de plas sterk begroeid was met 
Oeverkruid (Littorella uniflora). Hiervan 
is niets meer over. De vegetatie heeft zich 
gewijzigd en bestaat nu uit veel bladmos
sen (voornamelijk Acrocladium sp.). Drij
vend fonteinkruid (Potamogeton natans), 
Veenwortel (Polygonum amphibium). 
Waternavel (Hydrocotyle vulgaris). Klei
ne waterweegbree (Echinodorus ranuncu-
loides), characeeën en groene draadwie

ren. Prof. Heiraans verzamelde in 1935 
zoetwaterwieren waaronder 24 soorten 
desmidiaceeën (hiervan waren er minstens 
15 van het genus Cosmarium). Enkele 
van de door hem genoemde soorten kon
den worden teruggevonden in 1962. De 
groen- en blauwwieren zijn minder gewij
zigd in samenstelling. Van het zooplank
ton zijn geen gegevens van vroeger be
kend. Van belang is echter, dat Prof. 
Boschma in 1920 de watervlo Eurycer-
cus glacialis in de plassen vond. Redeke 
(1928) zegt over deze vondst, dat dit 
,,glaciaal relict" alleen voorkomt in zuur 
oligotroof water en dat de plassen in de 
duinen van het Oerd daarom wel kalkarm 
zullen zijn. Nu werd het dier in 1962 door 
mij weer gevonden in grote aantallen in 
de grote plas van het Oerd (3), maar in 
de kleine plas (4) bevond zich alleen de 
soort Eurycercus lamellatus, die zeer al
gemeen voorkomt in kalkrijke eutrofe wa
teren. Elders op Ameland werd Eurycer~ 
cus lamellatus niet gevonden. Beide soor
ten hadden eieren in de broedruimte, maar 
terwijl Eurycercus glacialis de normale 
grootte had, waren er van Eurycercus la' 
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meltatus alleen maar kleine individuen te 
vinden (1/3 van de normale grootte). 
Blijkbaar bevindt de eutrafente soort zich 
in de kleine plas toch niet in optimale 
omstandigheden en is de oligotrafente er 
al uit verdwenen. De twee soorten wor
den trouwens nooit tezamen in hetzelfde 
water gevonden. Daar de plassen bij veel 
regenval één geheel vormen, is deze ver
spreiding merkwaardig en we verwachtten 
ook niet, dat er een verschil zou zijn in 
de chemische samenstelling van het water 
van de beide plassen. Toch is dit wel het 
geval, zoals onderstaande analyse op 7 
juli 1962 laat zien. 

7-7-1962 

Geleidingsvermogen 

pH 
KMn04 ongefiltreerd water 
KMn04 gefiltreerd water 

a NO» 
NOa 
HCOa 
PO4 
NH4 
Organisch ammonium 
Ca 
Totale hardheid 
Bicarbonaat-hardheid 

Grote 
plas 

367 
8,2 

81 
45 
67,3 

0 
0 

118 
0,05 
0,39 
0,34 

36,1 
6,6 
5,4 

Kleine 
plas 

453 
9,0 

86 
52 
83,4 

0 
0 

165 
0,22 
0,89 
0,59 

45,3 
8,6 
7,6 

Uit deze analyse blijkt, dat het kleine 
plasje iets zouter is, rijker is vooral aan 
PO4- en NH4-verbindingen en vooral 
door deze laatste een meer eutroof karak
ter bezit. Hoe dit verschil tot stand kan 
komen is niet duidelijk. Een verklaring 
kan zijn, dat er invloed is van bemesting 
van meeuwen, die in de nabijheid broeden. 
De vogels zouden dan voorkeur moeten 
vertonen om speciaal in of aan de rand 
van het kleine plasje te vertoeven. Te 
oordelen aan de gevonden witte mest-

plekken en platgetreden oevers lijkt mij 
dit wel mogelijk. Dit zou dan de hoge 
PO4- en NH4-gehalten kunnen verkla
ren, die in korte tijd (de broedtijd) in
derdaad 0,5 mg/liter verhoogd kunnen 
worden door de vogelmest, zoals uit het 
onderzoek van een meeuwenkolonie in het 
Hilversumse Wasmeer is gebleken. De 
verhoging van de andere ionen, zoals Cl 
en Ca, en het geleidingsvermogen zouden 
op rekening van meer zout water door 
kwel of zeewind geschreven moeten wor
den. Het merkwaardigste is echter wel de 
aanwezigheid van Eurycercus glacialis in 
dit milieu. Overal elders in ons land is 
dit dier, wanneer het althans aangetroffen 
wordt (vennen), aanwezig in zuur kalk-
arm oligotroof water. Over de versprei
ding buiten Nederland is bekend, dat het 
in noordelijk Lapland, Noord-Canada en 
Noord-Alaska voorkomt. Het is een cir-
cumboreale soort. Op Terschelling komt 
het dier ook voor en het verspreidt zich 
ook op dit eiland, zoals blijkt uit de aan
wezigheid in 1962 in de in 1951 gegraven 

Fig. 3. De watertvants Corixa affinis. 
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Van Hunenplak. Er werden verder in de 
twee plassen geen grote verschillen ge
vonden in planktongemeenschappen. Op
vallend was een bloei van het groenwier 
Botryococcus brauni in de grote plas, ter
wijl ook Cylops sp. en het blauwe draad-
wier Tolypothrix overheersten. Er werden 
in beide plassen ook slakken gevonden 
(Lymnea ovata) en de minder algemene 
waterwants Corixa affinis (fig. 3). 
De andere plassen en poelen van Ame
land zullen hier niet uitvoerig behandeld 
worden. In de duinvalleien van de Lange 
Duinen is weinig water aanwezig. Tussen 
de meestal dichte rietvegetaties staat in 
kommetjes wat water. Op punt 9 deter
mineerde mej. Koster de draadvormige 
groenwieren Spirogyra majuscula Kütz.. 
Mougeotia calcarea (Cleve) Wittr., Rhi-
zoclonium implexum (Dillw.) Kütz. en de 

blauwwieren Oscillatoria acutissima Kuff., 
Cylindrospermum stagnale (Kütz), Lyng-
by a aestuarii (Mert.) Liebm. ex Gom. en 
Nostoc sp. 
Het met Riet dichtbegroeide wed van de 
eendenkooi bij Nes (15), waarover al iets 
werd gezegd in verband met het vrij hoge 
chloride-gehalte, bevatte ook veel micro
organismen met grote aantallen Notodro-
mas monacha en diverse soorten desmidia-
ceeën. Het zou zeer moeilijk zijn weer 
open water in het wed te maken, ook in 
verband met het verblijf van watervogels. 
Voor verdere gegevens over het plankton 
en andere organismen op Ameland raad
plege men de planktonlijsten op het R.I. 
V.O.N. Er zij hier slechts vermeld, dat 
de diatomee Asterionella [ormosa niet op 
het eiland werd waargenomen. Deze soort 
is overal in eutrofe kalkrijke wateren zeer 

Vindplaats no. 

Cl rag/l 

Gerridae: 
Gerris odontogaster 
Gerris sp. 
Velidae: 
Mesovelia furcata 
Nepidae: 
Nepa cinerea 
Notonectidae: 
Notonecta viridis 
spp. juveniel 
Corixidae: 
Corixa punctata 
Corixa affinis 
Hesperocorixa sahlbergi 
Hesperocorixa linnei 
Sigara stagnalis 
Sigara striata 
Sigara falleni 
Sigara concinna 
Callicorixa praeusta 
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15 
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19 

15 

130 
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Totaal aantal soorten; 6 - 4 1 - 5 7 - 3 2 2 
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algemeen, maar schijnt om een of andere 
reden in geen enkel duinmeer aanwezig 
te zijn. Ook de gewone vlokreeft Gam
marus pulex werd niet gevonden, wel de 
brakwater-soort Gammarus duebeni. 
De tweede schrijver van dit artikel be
steedde speciaal aandacht aan de water-
wantsen. Er was hierover niets bekend 
van Ameland. Er werden 16 soorten ge
vangen. In de wielen en kreken van de 
polder werden de soorten Mesovelia fur-
cata. Plea minutissima, Notonecta viridis 
en Sigara falleni gevonden. Op en in het 
zoete water werden gevonden: de schaat-
senrijder Gerris odontogaster, de water
schorpioen Nepa cinerea, de rugzwemmer 
Notonecta viridis, de zeer kleine rugzwem

mer Plea minutissima, het bootsmannetje 
Corixa a[[inis. In de tabel op p. 261 zijn 
de gevonden soorten opgenoemd. W e zien 
hieruit, dat de meeste soorten gevonden 
werden in de bomtrechter bij Hollum (5) 
en de dijksloot (10, 11 en 12). De Corixa-
soorten Sigara stagnalis en S. concinna 
komen bij voorkeur in zwak brak water 
voor, wat voor eerstgenoemde soort voor
al tot uiting kwam. Verdere beschouwin
gen over de aangetroffen waterwantsen 
op Ameland zullen hier niet gegeven wor
den, daar er nog op terug wordt gekomen 
in verband met een onderzoek van de 
waterwantsen van andere duinmeren, dat 
nog niet is afgesloten. 
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