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Vooronderzoek meidoomsterfte duingebied Oost-Ameland

SAMENVATTING
Sinds 1986 produceert de Nederlandse Aardolie Maatschapij B.V. gas op
Oost-Ameland. Inhet kadervan een omvangrijk monitoringprogramma worden de eventuele effecten van bodemdaling als gevolg van de gaswinning
nauwkeurig gevolgd.Gebleken isdattot 1994geensterke veranderingen in
devegetatie zijnopgetreden.Kleineveranderingenwarennieteenduidig aan
bodemdaling of veranderingen inzeespiegelregime toetewijzen. In 1995 is
geconstateerd datdevegetaties vandeduinvalleien natter zijn geworden en
dat echte zoete plantensoorten afnamen enzilte soortentoenamen.
Tegelijkertijd is in 1995 in enkele jonge duinvalleien aan de noordzijde van
Oost-Ameland buiten de proefvlakken van het monitoringprogramma over
een grote oppervlakte sterfte geconstateerd van duindoomstruweel. Sterfte
van meidoorn en vlier was in 1994 door It Fryske Gea reeds vastgesteld in
een fraai duinvalleitje aan de zuidkant van Oost-Ameland. Beide verschijnselen komen voor binnen het bodemdalingsgebied.
Overdeduindoornsterfte enmeidoomsterfte isgeziendeaardendeomvang
van de verschijnselen afzonderlijk gerapporteerd.
De meidoomsterfte blijkt alleen optetreden op Oost-Ameland en is beperkt
inoppervlakte (ca.0,5 ha).OpWest-Terschellingiszeerlokaalopzeer kleine
schaal jonge duindoorn gestorven, in een zelfde periode en mogelijk op
overeenkomstige wijze als het meidoornstruweel. Beide gebieden zijn niet
toegankelijk voor zeewater.
Eenstijlige meidoorn is een endemische hoge struik of boom, die algemeen
voorkomt op zandige tot licht kleiige gronden. Pas vrij recent komt de soort
op de Waddeneilanden voor. Het meidoornstruweel op Oost-Ameland manifesteert zich binnen een spontane bosontwikkeling. Uit de globale ecologische beschrijving komt niet het beeld naar voren dat de sterfte het gevolg
zou zijn van een 'autogene' vegetatiesuccessie. De bosontwikkeling is nog
maar net begonnen en meidoorn kan hierbij zeker nog lang een rolspelen.
ItFryske Geastelde in1994plotselingesterftevastnainundatievandevallei.
De samenstelling van de ondergroei van het struweel wekt de indruk dat de
oorspronkelijke vegetatie is afgestorven en de bodem daarna is gemineraliseerd. Iets hoger gelegen meidoorns levennog.
Dejaarringanalysen wijzen uit dat de dode meidoorns enkele decennia oud
zijn. De andere dode en levende bomen lijkenevenoud.Meidooms kunnen
tot 200 jaar oud kunnen worden. Er lijkt dus geen sprake te zijn van
'veroudering'.
Slechts uittwee vantien monsters is deveroorzaker van 'perenvuur' geïsoleerd. De struiken waarvan deze monsters afkomstig zijn, zien er florissant
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uit. Inde gestorven meidoorns isgeen'perenvuur' aangetroffen.Ook vlieren
stierven en die zijn niet gevoelig voor de bacterie.
Een aantasting door 'stippelmot' kan geen sterfte hebben veroorzaakt. Ook
vraatvankonijnenreespeeltgeenrol.Onvolledigedatavanopenigeafstand
gelegen grondwaterstandsbuizen latenziendateind 1993,enbegin 1994en
1995 er relatief hoge grondwaterstanden zijn geweest, mogelijk samenhangend met hoge neerslagenop heteiland.
Sterfte door inundatie met zoet water lijkt de doodsoorzaak te zijn, maar of
en zoja bodemdaling hieropvan invloed is,is niet opgehelderd.
Voor de meidoornsterfte is nog geen duidelijke oorzaak gevonden. In een
vervolgonderzoek kan de relatie worden uitgezocht met klimaat (neerslag,
grondwaterstand) en bodemdaling.
Ten slotte kan ineenvervolgonderzoek worden nagegaan hoe de regressie
van de vegetatie zich verhoudt tot de natuurlijke dynamiek van het gebied,
hoe ernstig de schade is en of er herstelmogelijkheden door hernieuwde
vegetatiesuccessie aanwezig zijn.
Het verdient aanbeveling na dit vooronderzoek ineenvervolgonderzoek de
meidoornsterfte, eventueel in combinatie met de duindoornsterfte, in de
toekomst globaalte blijvenvolgen.
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1 INLEIDING
1.1 Kader
Sinds 1986 produceert de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM)
gas op Oost-Ameland. Over devoorspelling van de effecten van debodemdaling op Oost-Ameland als gevolgvan deze gaswinning, is gepubliceerd in
1987(Gaswinning 1987;Dankers etal.1987).Daarnaisinhetkadervaneen
omvangrijk monitoringprogramma in 1995 uitgebreid gerapporteerd over de
effecten die tot 1994 werkelijk plaatsvonden (Eysink er al. 1995). In dit
monitoringprogramma participeert voor het onderzoek naar de effecten op
de vegetatie, vanaf het begin in 1988 onder meer de afdeling Bos- en
Natuurontwikkeling,sectie Ecohydrologie enNutriëntenhuishouding,vanhet
Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO) te Wageningen. Tijdens
veldwerk in 1995 bestudeerde desectie de effecten op de vegetatie in de
duingebieden van Oost-Amelandvoor desvierdemaal (Slim etal.1995).

1.2 Vegetatieveranderingen
Bij een aanvankelijk voorspelde grotere bodemdaling dan naderhand werd
voorzien (in 1985 26 cm en in 1991 18 cm), is in 1987 voorspeld dat de
vegetatie indetoen reedsvochtige en humusrijkeduinvalleien zouveranderen. 'Door de verstoring van de bestaande hydrologische situatie zal een
aantalzeldzame plantensoorten minder algemeenwordenenzullenalgemene soorten zichuitbreiden. Door een gericht beheer kanwaarschijnlijk weer
eenverrijking van deflora bereikt worden' (Dankers etal. 1987: 6).
In 1995is,wat betreft de resultatent/m 1992,over deduinvegetatie o.a. het
volgende geconcludeerd:'Sterke veranderingen inaantallen (planten)vondstenzijn nietopgetreden.Deveranderingen ingemiddelde bedekking blijken
inhetalgemeenslechtskleingeweesttezijn.Hetisnietmogelijkdegevonden
verandering indevegetatieopeenduidigewijzeaanófwelbodemdaling ófwel
verandering inzeespiegelregimetoeteschrijven.Voordevegetatieblijkteen
vrij kleine verandering op te treden tussen 1986 en 1989, en een grotere
veranderingtussen 1988en1992.Deveranderinginovervloedingsfrequentie
(extreme hoogwaters) vertoont hetzelfde beeld:een geringe afname tussen
1986en 1989,eneenvrij sterketoename tussen 1989en 1992. Dit patroon
wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat deveranderingen in overvloedingsfrequentie (als gevolg van wisselende windinvloeden) en hoogteligging tussen 1986en 1992elkaar min of meer compenseerden (beide daling), terwijl
zij tussen 1989 en 1992 elkaar juist versterkten (meer overvloedingen gepaard gaande met bodemdaling). Het is daarom niet uit te sluiten dat
veranderingen indevegetatievandezilteduinvalleiendeelsveroorzaakt zijn
door bodemdaling. Hierbij moet nog worden aangetekend dat de in 1992
waargenomen veranderingen deelsookhetgevolg kunnenzijnvande droge
zomer indatjaar' (Eysink etal.1995:7).
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Zonder dat aan deconclusies een methodische bewerking van het opnamemateriaal uitde permanente proefvlakken (pq's)tengrondslag lag,ontstond
tijdens hetveldwerk in 1995devolgende indruk: 'Tenopzichte van 1986zijn
de opgenomen vegetaties natter geworden, waarbij de echt zoete plantensoorten afnamen endeziltesoortentoenamen;zelfs inhet inde Kooiduinen
gelegen transect (ook wel raai genoemd) I. De noordelijkste zilte duinvallei
vantransect VII (tenwesten vande boorlocatie) (fig.1)kent minder pioniersoorten dan in 1986, en werd zilter en natter. Aan transect VI (fig. 1) zijn in
1989opverzoekvan ItFryske Gea(IFG) 10pq'stoegevoegd, meto.a. inpq
(proefvlak) 14deRode-Lijstsoorten knopbies (Schoenus nigricans), moeraswespenorchis (Epipactis palustris), groenknolorchis (Liparis loeselii) en parnassia (Parnassia palustris), maar ook duindoorn (Hippophae rhamnoides).
Vandeze bijzondere soorten is momenteel niets meer over. Deduindoorn is
afgestorven en er is een complete bedekking van zilverschoon (Potentilla
anserina) voor in de plaats gekomen. Ook hier is duidelijk sprake van
vernatting en verzilting. Deze als negatief te beoordelen ontwikkeling vond
dus plaats binnen zes jaar (dit is tussen 1989 en 1995)' (Slim et al. 1995:
2-3).

1.3 Struweelsterfte
Tegelijkertijd is in 1995ook buiten de pq'svan het monitoringprogramma op
Oost-Ameland over een grote oppervlakte vrij massale sterfte vastgesteld
van duindoornstruweel in enkelejonge duinvalleien ter hoogte van transect
(raai) VI,tussen de strandpalen 21.600/1150en 22/400 (fig. 1).
Eenmeer kleinschalige sterfte vaneenstijlige meidoorn(Crataegus monogyna) en gewone vlier (Sambucus nigra) komt voor in de tot dan fraaie zgn.
vallei 5, dit istenoosten vantransect VI (fig.1).
Beideverschijnselen komenvoor binnen hetgebied meteentotenmet 1994
gerealiseerde bodemdaling van ca. 13-14 cm (Eysink et al. 1995;fig. 2.5).
Over de sterfte is gerapporteerd aan de Begeleidingscommissie Monitoring
Bodemdaling Amelandt.b.v.haarvergaderingop23november 1995 (Slimet
al. 1995).

1.4 Vooronderzoek
Inhet lichtvandeopgetreden bodemdaling ishetvoorde Begeleidingscommissie waarin de betrokken instanties (LNV-Directie Noord, NAM, Rijkswaterstaat-Directie Noord-Nederland, Gemeente Ameland en IFG) zijn verenigd, van belang de oorzaak vast te stellen van de geconstateerde vrij
grootschalige struweelsterfte. Voorgesteld is het IBN-DLO hiernaar een
vooronderzoek te laten uitvoeren.
Aangezien sterfte van duindoorn en meidoom een niet geheel onbekend
verschijnsel is (Oremus 1982; Weeda et al. 1987; Westhoff & Van Oosten

10

IBN-rapport307
1991; Zoon 1995), is voorgesteld om in eerste instantie zo veel mogelijk
alternatieve oorzakenvan destruweelsterfte (anders dan klimaat enbodemdaling) ineenvooronderzoekte inventariseren enuittesluiten.Bij duindoorn
werdgedachtaan'autogene'successieen'veroudering',maartevens,ineen
bepaaldstadiumvandevegetatiesuccessie,aanveranderingen indebodemgesteldheid (zoalstelaagCaC03-gehalte,te lage pH,te hoogCl-gehalte)en
aan aantasting door bepaalde plantparasitaire aaltjes, ook wel nematoden
genaamd. Bij alternatieve oorzaken werd voor meidoorn eveneens gedacht
aan 'autogene' successie en 'veroudering', alsmede aan bacterievuur, ook
wel 'perenvuur' genoemd. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een infectie
met de bacterie Erwinia amylovora.
Ineeneventueelvervolgonderzoek zou hiernagericht nader kunnen worden
ingegaanopklimaatofbodemdaling(ofeencombinatievanbeide)endedaar
eventueel mee gepaard gaande vernatting en/of verzilting als mogelijke
oorzaak vande sterfte.

1.5 Opdracht
Een offerte voor een vooronderzoek heeft het IBN-DLO op 12 maart 1996
ingediend (96-423).Op21meiisvandeNAMdeopdracht hiertoe ontvangen
(A nr. 6U3005).
In overleg met de voorzitter van de Begeleidingscommissie is speciale
aandacht van het IBN-DLO gevraagd voor de situatie dat sterfte van duindoornenmeidoornookbuitenhetgebiedvandebodemdalingzouvoorkomen
(buitende 5-10 cmcontour).Mochtdathetgevalzijn,danwerd meer belang
gehecht aan een geografisch overzicht dan aan een microbieel bewijs voor
de oorzaak van de sterfte. Dit resulteerde 18 juli in een aanvulling op de
offerte (96-1253) en de opdracht (ontvangen 23 september 1996), teneinde
hetveldwerk naar de Waddeneilanden Terschelling en Schiermonnikoog uit
te breiden.

1.6 Rapportage
Mei 1996 is tussentijds over de eerste ervaringen verslag gedaan aan de
Begeleidingscommissie (Slim & Van Dobben 1996). Een conceptrapport is
besproken op de 11evergadering van de commissie op28 november 1996.
Ineenafzonderlijk rapport,datnaar deaardendeomvangvanhet probleem
uitgebreider is,wordt verslag gedaan over de duindoomsterfte (Slim 1997).

Vooronderzoek meidoornsterfte duingebiedOost-Ameland

2 MATERIAALENMETHODE
2.1 Informatie
Op 14en 15 mei 1996 iseenoriënterend bezoek afgelegd aanAmeland om
nadere informatie in te winnen over de in het jaar daarvoor door ons
geconstateerde struweelsterfte van duindoorn en meidoorn. Bezoeken zijn
afgelegd aan en informatie is verzameld bij ter plaatse goed ingevoerde
vertegenwoordigers van IFG,hetStaatsbosbeheer (SBB) en het NatuurcentrumAmeland,waarmeevoorafgaand,alsmede met Rijkswaterstaat (RWS),
is overlegd. Op 3juli is het gebied nogmaals bezocht in aanwezigheid van
de secretaris van de Begeleidingscommissie. Als gevolg hiervan is van de
NAM een uitgebreide dataset ontvangen van de grondwaterstanden op de
NAM-locatievandejaren1993t/m1996.Van30julit/m2augustus verrichtte
de sectie haar eigenlijke veldwerk op Oost-Ameland. Naast kartering en
monstemame is opnieuw uitgebreid geïnformeerd bij lokale medewerkers
van IFG, RWSenNAM.
20 t/m 22 augustus is Terschelling bezocht, waarbij uitgebreide informatie
werd ingewonnen bij SBB, waarmee voorafgaand telefonisch is overlegd.
Informatie isookverzameldbijeenvoormalige IBN-collega,kennerbijuitstek
van de Terschellinger plantengroei.
29 en 30 augustus, alsmede 20 t/m 22 september is Schiermonnikoog
bezocht, alwaar de beheerder van Vereniging Natuurmonumenten ons van
uitgebreide informatie voorzag.
De bevraagde instanties hebben ook bij hun respectieve medewerkers en
relaties op heteiland navraag gedaan naar eventuele sterfte vanduindoomen meidoornstruweel.

2.2 Terreinbezoek
Tijdens de bezoeken is ook in hetterrein,zowel in het bodemdalingsgebied
opOost-Ameland,alsverdaarbuiten,zoveelmogelijkinformatieenmateriaal
verzameld. Op Ameland is onder meer onder leiding van SBB aandacht
besteed aan struweel in de omgeving van de Zwanewaterduinen. Ook de
NAM-locatie (fig. 1) is bezocht.
AandewestzijdevanTerschellingzijnvooraldestruwelenopde Noordvaarder en inde Kroonpolders aan een nauwkeurige inspectie onderworpen, en
aan de oostzijde: ten oosten van het fietspad Wierschuur-strandpaal 19.
Vanwege de met Oost-Ameland min of meer vergelijkbare situatie waren
daarbij ook de struwelen van de Boschplaat (Oude Scherm, Koggegronden
en Derde Duintjes) nadrukkelijk inbegrepen.

V[
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Ook op Schiermonnikoog is het hele eiland nauwkeurig onderzocht, vooral
ook weer vanwege de met Oost-Ameland minof meer vergelijkbare situatie,
de Kobbeduinen en de struwelen in de oostelijk daarvan gelegen duincomplexen.

2.3 Veldwerk
Tijdens hetveldwerkzijnglobaleecologische beschrijvingen gemaaktvande
vallei met meidoornsterfte op Oost-Ameland.
Voor de diagnostiek met antiserum op bacterievuur door de Plantenziektenkundige Dienst (PD) te Wageningen zijn van gestorven en van levende
meidoorns 10gewasmonstersverzameld.Vandodemeidoornszijninoverleg
met de PD (sectie Bacteriologie) dikkere stamdelen verzameld, en van
levende meidooms dunnetwijgen met zoveel mogelijk deovergangvan ziek
naar gezond materiaal,omdatzode kans opaantreffen vanbacterievuur het
grootst is.Demonsterszijnverpaktenvervoerdinplasticzakken,engekoeld
bewaard.
Aanvullend zijn nog enkele stamschijven verzameld van dode meidoornexemplaren.Het leek niet verantwoord meerte oogsten.Omdezelfde reden
zijn geen stamschijven geoogst van levende individuen. Vaneen veelvuldig
voorkomende insectenaantasting zijn gewasmonsters verzameld.
Van de locatie op Oost-Ameland met gestorven meidoomstruweel is de
omvang globaal gekarteerd op een kopie van een false-colour luchtfoto van
de Meetkundige Dienst (MD) van RWS (fig.2). Defoto is in augustus 1993
gevlogen. Deschaal isca.1:5000. Devoor interpretatie gebruikte kaart is nr.
12van de Kustkaart Ameland van de MDvan RWS,situatie 1984, hoogtelijnen 1984,schaal 1:2000.Dekaart isverkregenvande RWS-Directie NoordNederland.
2.4 Jaarringanalyse
Destamschijvenzijnonderzochtondereenbinoculairmeteenvergrotingvan
20-40x. Met behulp hiervan zijn dejaarringen geteld.
Voor meer algemene informatie overjaarringanalysen wordt verwezen naar
Schweingruber (1989).
Erbestaat weinigervaring metjaarringanalysen van meidoomenduindoorn.
Soms zijn de jaarringen moeilijk van elkaar te onderscheiden en zijn dan
mogelijk over het hoofd gezien. Anderzijds kunnen schijnjaarringen voor
echtejaarringenzijnaangezien.Schijnjaarringen zouden kunnenoptredenin
eengroeiseizoenwaarin dooreencalamiteit groeistilstand optreedt,zoals bij
extreme droogte of een insectenplaag. Schilschade indewinter veroorzaakt
door konijnen (Oryctolagus cuniculus) kan ook discontinuïteiten in jaarringbreedten veroorzaken.

VooronderzoekmeidoornsterfteduingebiedOost-Ameland
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3 RESULTATEN
3.1 Omvangsterfte meidoorn
De meidoomsterfte op Oost-Ameland doet zich in een klein, wat ouder
valleitje voor en is dus wel beperkt in oppervlakte (ca. 0,5 ha). Het aantal
gestorven meidooms bedraagt ca. 30 en gestorven vlieren ca. 20 exemplaren. Deze zgn.vallei 5 bevindt zichten oosten van het onderkomen van de
vogelwachters entenoostenvan hetzuidelijkedeelvantransect VI(fig.1en
2).
Op alle andere locaties zijn geen met Oost-Ameland vergelijkbare situaties
met meidoomsterfte aangetroffen.
Op West-Terschelling is zeer lokaal op kleine schaal (ca. 0,01 ha) jonge
duindoomwaarschijnlijkdoorvernattinggestorven;mogelijkopovereenkomstige wijze ais de meidoorn opAmeland.Zeewater heeft hier geentoegang.

3.2 Situatie meidoorn Oost-Ameland
In het gebied met sterfte van meidoornstruweel (de zgn. vallei 5) vindt een
voorbeeldige spontane bosontwikkeling plaats met houtige soorten als duindoorn, hondsroos (Rosa canina), Gelderse roos (Viburnum opulus), aalbes
(Ribes rubrum), eenstijlige meidoornengewonevlier.Juist indezevalleitrad
in mei 1994tijdens het uitlopen van het blad de opmerkelijke sterfte op van
decennia oude, goed ontwikkelde exemplaren van meidoorn en van vlier
(mondelinge mededeling IFG).
Ook de oorspronkelijke ondergroei lijkt afgestorven en is in 1995 vervangen
dooreenvegetatie waarinvergeet-mij-nietje (Myosotis sp.),wolfspoot (Lycopus europaeus), basterdwederik (Epilobium sp.) en krulzuring (Rumex crispus) etc.domineren.Dezeverandering wijstopeenverdronken endaardoor
eutrofiërende vallei. In 1996 is hier naast een kale bodem ook grote brandnetel (Urtica dioica) dominant aanwezig tezamen met de al voor 1995
genoemde soorten. De in 1994 gestorven meidooms staan in de laagste
delen. Iets hoger gelegen meidooms (en vlieren) zijn vitaal. De huidige
vegetatie geniet bij deskundigen een lagere waardering dan de afgestorven
soortencombinatie.
Ook in de zgn. vallei 3 (fig. 1) komt de spontane bosontwikkeling, ondanks
begrazing door konijnen en reeën (Capreolus capreolus), van de grond met
aalbesenveelhondsroos.Dezevalleiheeft,evenalsvallei5,in1994en1995
lang onder water gestaan (mondelinge mededeling IFG), maar hier zijn
slechts enkele vlieren gestorven. In1996was ookinvallei3een kale bodem
aanwezig, met hier het optreden van codominante kale jonker (Cirsium
palustre). Verder kwameno.a.voor: akkerdistel (C.arvense), grote brandnetel, wolfspoot, zilverschoon en jacobskruiskruid (Senecio jacobaea). De
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indruk werd gewekt vaneeneerst geïnundeerde endaarna mineraliserende
bodem.

3.3 Globaleecologische beschrijving meidoorn
Eenstijlige meidoom{Crataegus monogynaJacq.)iseenendemische,4,5-10
m hogestruikofboom.Debladerenzijnmeestaltotoverdehelftingesneden,
metalleenaandetopgrofgetande bladslippen,enmetsteunblaadjes.Deca.
1 cmwitte bloemen komen na het uitlopen van het blad, in mei-juni inbloei.
Devrucht iseenca.1cmgrote bolvormige donkerrode bes (Mennema 1994:
340; Vander Meijden 1996:243).
Eenstijlige meidoorn groeit op alle bodemtypen behalve de voedselarmste
en de uitgesproken natte gronden, maar van nature voornamelijk op 'jonge'
zandige tot licht kleiige gronden,zoals kalkhoudende duinen. Oorspronkelijk
komt deze meidoornsoort vooral voor aan de randen van vochtige valleien
en duinpannen op de grens van duin- en veengrond. Daar vestigde ze zich
inde 20 e eeuw spontaan opdeWaddeneilanden, naeeneerste aanplant op
cultuurgronden(Weedaetal.1987:97-100).Pasin1936vermeldtA.W.Kloos
de soort voor Ameland (Westhoff &Van Oosten 1991).
Pas bij heel lichte begrazing ontkomen kiemplanten aan vraat van zoogdieren. Nieuwe generaties meidoorn hebben in de duinen hun oorsprong in de
regel in konijnenarme perioden,als myxomatose toeslaat. De meidoom kon
in het duin pas zijn huidige positie innemen nadat beweiding hier was
gestaakt. In duin-berkenbos (Crataego-Betuletum) is hij naast berk (Betuia
spp.) zelfs de voornaamste 'boom'. De meidoorn leeft lang: tot 200 jaar
(Weeda etal.1987: 97-100).

3.4 Bacterievuur sterftegebied
Uit de tien in vallei 5 verzamelde gewasmonsters van meidoorn kon de PD
slechts bij twee monsters Erwinia amylovora isoleren, de veroorzaker van
bacterievuur. Deze twee monsters zijn afkomstig van twee afzonderlijke er
florissant uitziende volwassen meidoorns. Bij de ene zijn enkele stervende
en bij de andere enkele reeds afgestorven jonge twijgen aangetroffen en
verzameld.Geenvandeanderebemonsterde levendebomenwasstervende
of kwijnend.
Bij devijf bemonsterde dode meidoorns is geen E. amylovora geïsoleerd.

3.5 Insectenaantasting sterftegebied
Nietalleeninvallei5,maarookeldersopOost-Amelandkwameninmeidoorn
aantastingen voor door rupsen van een spinselmot, ook wel 'stippelmot'
genaamd. Na determinatie door L.G. Moraal (IBN-DLO, afdeling Dierecologie) bleek dit Yponomeutapadellus te zijn.
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3.6 Jaarringanalyse sterftegebied
Enkele stamschijven van in 1994invallei5gestorven meidoorns zijn geanalyseerd.
Het blijkt omenkele decennia oude (20-25jaar),goedontwikkelde bomen te
gaan, die in het verleden aantastingen van konijnen met gemak hebben
overleefd. De in het verleden overgroeide schilschade blijkt periodiek op te
treden, mogelijk gerelateerd aan hoge konijnenstanden en/of sneeuwval en
daarmee gepaard gaande vraat in de winter. Kennelijk heeft er zich in 1994
(1993) een voor de afgelopen periode van 25 jaar unieke gebeurtenis
voorgedaan die deze sterfte tot gevolg had.

3.7 Hoogteligging sterftegebied
De bodem van vallei 5 ligt, bepaald m.b.v.de Kustkaart Ameland,op ca. 2,6
m + NAP; die van vallei 3 op ca. 3,0 m + NAP. De tussenliggende vallei 4
zonder sterfte, ligtop ca.2,2 m+ NAP.Devalleien 4en5zijnomsloten door
duincomplexen van 4 m+ NAP,met hogetoppen dietot 14 m+ NAP reiken.
Hierbij moet echter worden bedacht dat de oriëntatie met behulp van de
Kustkaart tamelijk onnauwkeurig is (hoogtelijnen van 1984).

VooronderzoekmeidoornsterfteduingebiedOost-Ameland
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4 DISCUSSIE
4.1 Veroudering
Aangezien de geanalyseerde meidoorns enkele decennia oud zijn, en het
ernaar uitziet dat de rest van de gestorven en nog levende populatie eveneensvanongeveerdezelfde leeftijd is,is,bijeenmogelijkeouderdomvantot
200jaar (Weeda etal. 1987) hier, zeker geen sprake van 'veroudering'.
4.2 Bacterievuur
Slechts in twee monsters is Erwinia amylovora geïsoleerd. Reeds in 1995
was duidelijk dat in de meidoorns op Oost-Ameland incidenteel wel wat
bacterievuur voorkomt, maartot sterfte van gehele bomen leidt dit niet.
De infectie vindt plaats via de bloeiwijzen, dus na het uitlopen van het blad
inhetvoorjaar, ensterftetreedtdannietplotselingop.Demeidoorns invallei
5 stierven snelbijuitkomstvanhetblad. Isdeaantastingevenwelouder, dan
sterven de bomenwel sneller, maar van boven naar beneden,en zeker niet
zoals nu,in hungeheel envanuit hetwortelniveau (mondelinge mededeling
B.C. van Dam, IBN-DLO, afdeling Terreinbeheer).
Ten slotte stierven indeze vallei ook vlieren (fam. Caprifoliaceae), die niets
van doen hebben met bacterievuur dat zich tot de rozenfamilie (Rosaceaé)
beperkt. Eengemeenschappelijke oorzaak lijkt voor de handte liggen.

4.3 Insectenvraat
Despinselmot Yponomeutapadellusveroorzaakt lokaalwelvraatschade met
watspinsels,maardezevreterij iszeker nooitletaal(mondelinge mededeling
L G . Moraal).

4.4 Autogene successie
Uit de beschrijving van de vegetatie van vallei 5 met meidoornsterfte komt
niet het beeld naar voren dat de sterfte een gevolg zou zijn van 'autogene'
successie.
Metdespontane bosontwikkeling ishiernogmaarneteenprocesaangevangendat indeze richting nogzeer lang kandoorgaan enwaarbij de meidoorn
nog lang een rol van betekenis kan spelen. Voorstadia hiervan zijn op
West-Terschelling en Oost-Schiermonnikoog aangetroffen. Inde Berkenvallei op Oost-Terschelling heeft het duinbos zich al verder ontwikkeld in de
richting van een echt 'oerwoud'.
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Indewerkelijkheid vanvallei 5 is nu eerder sprake van een regressie. Alles
wekt de indruk van een geïnundeerde en nadien daardoor geëutrofieerde
vallei.

4.5 Hoogteligging
Voor zover bekend heeft de zee geen toegang tot de valleien 4 en 5. Deze
valleien zijnomsloten door duincomplexen vanten minste 4 m+ NAP en het
hoogst bekende hoogwater (1976) isvolgens de Kustkaart Ameland 3,45 m
+ NAP.

4.6 Andereoorzaken
Sterfte veroorzaakt door vraat van vertebraten als konijn en ree is hier in dit
stadium van de vegetatiesuccessie nietaande orde.Overigens bleek schilschade uitstekendte overgroeien.

4.7 Tenslotte
Defiguren3en4latengrondwaterstanden zien(terbeschikkinggestelddoor
hetWaterloopkundig Laboratorium/WL)vanenkele grondwaterstandsbuizen
die het dichtst zijn gelegen bij de vallei met meidoornsterfte. De afstand
daartoe is echter vrij groot (800-1000 m) en de data zijn onvolledig. Wel is
opvallend dat de grondwaterstanden eind 1993, en begin 1994 en 1995
relatief hoog zijn gewest, mogelijk samenhangend met de hoge neerslag op
het eiland in die perioden (mededeling WL). Dit laatste zou ook de in 1995
geconstateerde hoge waterstanden in het Oerdswater kunnenverklaren.
Of,enzoja,inwelkematedebodemdalingbijdeinundatienogeenrolspeelt,
is niet opgehelderd.
De indruk wordt gewekt dat er bij de struweelsterfte sprake is van een
tweedeling indeoorzaak vandesterfte. Bijdesterftevan het duindoornstruweel lijkt overspoeling door zeewater (verzilting) de oorzaak, met uitzonderingvan zeer kleinschalige sterfte van duindoorn op West-Terschelling (Slim
1997).Bijdesterftevanhetmeidoornstruweelendezeerkleinschalige sterfte
vanduindoornopWest-Terschelling,lijktinundatiedoorzoetwaterdedoodsoorzaak.
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5 CONCLUSIES
In1994isopkleineschaal{ca.0,5ha)eenopvallendesterftevanmeidoornenvlierstruweelopgetredenineenkleinevalleiopOost-Ameland,binnenhet
gebiedmeteent/m1994gerealiseerdebodemdalingvanca.13-14cm.
Sterfteoorzaken gelegen ineen 'autogene' successie van devegetatie,de
'veroudering' van het struweel, het optreden van bacterievuur, endevraat
vaninsectenofdebegrazingdoorgroteregrazers,zijnuitgesloten.Devallei
isomslotendoorduinendieoverstromingmetzeewateruitsluiten.
Deregressieve vegetatieontwikkeling indevallei metsterftevanmeidoornenvlierstruweel,en hetontbrekenvanandere oorzaken,maakthetaannemelijk datverdrinking metzoetwater inca.1993/94oorzaakvandesterfte
is. Inundatie door hogegrondwaterstanden veroorzaakt door hogeneerslagen lijkt niet onaannemelijk. Zeer kleinschalige sterfte van duindoorn op
West-Terschellinglijktdezelfdeachtergrondtehebben.
Voorhetschattenvandegroottevaneeneventuelebijdragevandebodemdalingindeinundatieisnaderonderzoeknodig.
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6 AANBEVELINGEN
6.1 Monitoring
Hetverdient aanbeveling naditvooronderzoek ineenvervolgonderzoek de
meidoornsterfte, eventueel in combinatie met de duindoornsterfte, in de
toekomst globaalteblijvenvolgen.Allereerst omnate gaanof ersprakeis
geweestvaneeneenmaligegebeurtenis,maarookofnieuwesterfteoptreedt
opOost-Ameland.
6.2 Neerslagengrondwater
Voordemeidoornsterfteisnoggeenduidelijkeoorzaakgevonden.Hetisdus
vanbelang ineenvervolgonderzoek naderde relatie uitte zoeken methet
klimaat als eventuele (mede)oorzaak van de sterfte. Met andere woorden
neerslag en grondwaterstand (de laatste kwantitatief en kwalitatief) blijven
voorverklaringvandesterfte interessante mogelijkheden.Daaromisbepalingvandehoogteliggingvandevalleien3t/m5vanbelang.
Gebruikvanlangjarige reeksenvandatavanOost-AmelandvanhetNederlands InstituutvoorToegepaste GeowetenschappenTNO(voorheen Dienst
Grondwaterverkenning) isteoverwegen.
6.3 Herstel
Tenslottekanineenvervolgonderzoek wordennagegaanhoederegressie
vandevegetatie zichverhoudt totde natuurlijke dynamiekvanhetgebied.
Hoe ernstig is de schade eigenlijk. Wat zijn de herstelmogelijkheden door
hernieuwde vegetatiesuccessie. Zijn er speciale maatregelen beschikbaar
die herstel kunnen bevorderen en zijn die ook gewenst. Kan er misschien
anderszinscompensatieplaatsvinden.
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