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Samenvatting (voor niet-vakgenoten)
Rivieren vormen de "aderen" van continenten. Door de verstedelijking en het intensiveren
van industrie en landbouw is de druk op de rivieren echter sterk toegenomen. De
waterkwaliteit is verslechterd door o.a. lozingen en het afspoelen van stoffen uit
landbouwgronden. Bovendien zijn de habitatstructuren sterk veranderd, o.a. door
kanalisering en het aanleggen van dammen. Deze veranderingen hebben tot gevolg
gehad dat met name bij de leefgemeenschappen in de bodem, de verscheidenheid aan
diersoorten (biodiversiteit) is afgenomen, en dat slechts geringe aantallen vermoedelijk
tolerante soorten in grote aantallen aanwezig zijn.
Het doel van dit onderzoek was te achterhalen welke sleutelfactoren, met betrekking tot de
waterkwaliteit, de respons van ongewervelde diersoorten die in of op de bodem leven op
vervuiling

bepalen.

Er is onderzocht

welke variabelen

het succes

van

"vervuilingstolerante" soorten bepalen. Ook is bepaald welke barrières er eventueel
bestaan voor karakteristieke, "gevoelige" macrofauna soorten om terug te kunnen keren
naar rivieren die tekenen vertonen van ecologisch herstel.
In deze studie werd de Maas als proefonderwerp gebruikt; in deze rivier is van enkele
dominante gifstoffen (zoals het metaal cadmium) de concentratie afgenomen. Er zijn echter
nog nauwelijks tekenen voor de terugkeer van verdwenen soorten ongewervelden. Er
werden drie macrofaunasoorten geselecteerd als testorganisme, die op basis van hun
voorkomen zouden moeten verschillen in gevoeligheid voor vervuiling: 1: de dansmug
Chironomus riparius ("tolerant", voorkomend in de Maas), 2: de driehoeksmossel
Dreissena polymorpha ("semi-tolerant", voorkomend in de Maas), 3: de kokerjuffer
Hydropsyche angustipennis ("relatief gevoelig", verdwenen uit de Maas).
In 1994 en 1995 heeft het onderzoek zich gericht op de dansmug en de driehoeksmossel
(Hoofdstuk II). Voor beide diersoorten is in het laboratorium onderzocht in hoeverre
effecten optraden na blootstelling aan Maaswater. De driehoeksmossel ondervond in 1994
en 1995 in lichte mate hinder in Maaswater, terwijl deze soort in 1990 en 1991 nog sterk
negatief werd beïnvloed. Hieruit bleek dat de waterkwaliteit enigszins verbeterd was ten
opzichte van voorgaande jaren. De dansmug bleek niet negatief te worden beïnvloed door
de waterkwaliteit van de Maas. In het voorjaar werd zelfs consequent een stimulatie van de
groei gevonden bij blootstelling van muggenlarven aan Maaswater. Daarbij was het
verrassend te constateren dat de muggen over het algemeen het sterkst werden
gestimuleerd door water van de meest vervuilde plek (Eijsden). In Hoofdstuk III en IV
werd daarom onderzocht welke factoren (stoffen) de tolerantie van soorten voor vervuiling
bepalen.

A: welke variabelen bepalen het succes van soorten in vervuilde rivieren?
Het is lastig om effecten van afzonderlijke stofgroepen in rivierwater te onderscheiden,
aangezien ze in de meeste vervuilde rivieren (ook in de Maas) in een mengsel
voorkomen. In Hoofdstuk III is gepoogd de effecten van toxicanten en van organische
verrijking te scheiden (door o.a. de hoeveelheid partikels te variëren), om zo inzicht te
verkrijgen in welke factoren bepalend zijn voor de gevonden positieve effecten op de
dansmug. De resultaten suggereerden dat in rivierwater bepaalde stoffen aanwezig zijn die
negatieve effecten van toxicanten compenseren (en daardoor maskeren). Het bleek dat
met name de particulate fractie (zwevend stof) een duidelijk positief effect heeft op de groei
van de dansmug. Het succes van de "vervuilingstolerante" mug wordt niet verklaard door
tolerantie voor toxicanten, maar door gunstige effecten van organische verrijking. Deze
resultaten leidden tot de vraag of verschillen tussen soorten bepaald worden door
verschillen in gevoeligheid voor toxicanten, of doordat de soorten op een verschillende
manier omgaan met organische belasting.

In Hoofdstuk /Vis de vraag onderzocht of het succes van macrofauna soorten in vervuilde
rivieren (gedeeltelijk) afhangt van soort-specifieke capaciteiten om toxische effecten te
compenseren of te modificeren. Hiervoor zijn de dansmug en de driehoeksmossel
gelijktijdig blootgesteld aan rivierwater uit de Dommel, een zijtak van de Maas, die belast is
met hoge concentraties metalen. Hoewel toxiciteitstesten uitwijzen dat de dansmug in het
algemeen gevoeliger is voor metalen dan de driehoeksmossel, ondervond de mug minder
negatieve effecten in Dommelwater dan de mossel. De respons van verschillende soorten
in rivierwater was dus zelfs omgekeerd aan de respons in laboratorium toxiciteitstesten. Dit
betekent dat het voorkomen van diersoorten in het veld niet direct kan worden verklaard
en voorspeld door middel van laboratoriumtesten waarin de toxiciteit van enkele stoffen
worden bepaald. Er zijn kennelijk combinaties van stoffen die de effecten van toxicanten op
een soort-specifieke wijze beïnvloeden.
Om meer inzicht te verkrijgen in de interacties tussen metalen en organische stoffen in
rivieren als de Maas en de Dommel, werden in het laboratorium experimenten uitgevoerd
met een combinatie van metalen en humuszuren. Humuszuren vormen een belangrijke
groep van natuurlijk voorkomende organische stoffen. Van deze stoffen is bekend dat ze
de effecten van toxicanten kunnen beïnvloeden, doordat ze de biologische
beschikbaarheid veranderen. In experimenten is onderzocht of een eventuele
beïnvloeding verschilt tussen soorten. Het bleek dat de toxiciteit van koper voor de mossel
niet veranderde in aanwezigheid van humuszuren, terwijl deze voor de mug verminderde.
Cadmium werd in aanwezigheid van humuszuren toxischer voor de driehoeksmossel,
terwijl voor de dansmug humuszuren geen invloed bleken te hebben op de toxiciteit van
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cadmium. De dansmug werd dus beschermd tegen metaaltoxiciteit door humuszuren, terwijl
de toxiciteit voor de mossel juist versterkt werd door dezelfde groep stoffen. Organische
stoffen (zoals humuszuren) in rivierwater lijken dus de discrepantie tussen waarnemingen
in standaard toxiciteitstesten en in het veld gedeeltelijk te kunnen verklaren. Deze niettoxische stoffen lijken dus een grote invloed te hebben op het classificeren van "tolerante"
en "niet-tolerante" soorten in het veld.
B: welke barrières bestaan er voor karakteristieke riviersoorten?
Omdat experimenten met driehoeksmosselen uitwezen dat de waterkwaliteit van de Maas
verbeterd was ten opzichte van voorgaande jaren {Hoofdstuk II), werd onderzocht of
deze verbetering zodanig is dat verdwenen karakteristieke macrofauna soorten weer terug
kunnen keren naar de Maas (Hoofdstuk V). Daartoe werden in de loop van 1996 vijf
veldexperimenten uitgevoerd waarin kokerjuffers van het geslacht Hydropsyche werden
uitgezet in de Maas. Ter vergelijking zijn tegelijkertijd kokerjuffers in de Rijn uitgezet, een
rivier waarin sommige kokerjuffersoorten zijn teruggekeerd na het terugdringen van
vervuiling. De overleving van de kokerjufferlarven in de Rijn was over het algemeen
hoog, terwijl in drie van de vijf experimenten de meeste kokerjuffers in de Maas stierven.
Gezien deze resultaten, lijkt de waterkwaliteit van de Maas nog niet zodanig verbeterd dat
populaties van verdwenen, gevoelige insecten (zoals de kokerjuffer) weer opgebouwd
kunnen worden, zelfs al zou er aan de habitatseisen voldaan worden. Zowel chemische
factoren (zoals pesticiden, maar ook nog onbekende stoffen) als fysische factoren (zoals
zuurstof en stroomsnelheid) lijken een barrière te vormen voor kokerjuffers in de Maas.

De hierboven beschreven experimenten en de hoge frequentie van incidentele lozingen
duiden op de mogelijkheid dat insecticiden een belangrijke barrière kunnen zijn voor
insecten in de Maas. Er zijn verschillende variabelen die van invloed kunnen zijn op de
effecten van insecticiden. In Hoofdstuk VI is onderzocht in hoeverre ontwikkelingsstadium
en blootstellingsduur de effecten van diazinon (een insecticide) op verschillende aquatische
insectensoorten beïnvloeden. Jonge en oude larven van de kokerjuffer en de mug werden
gedurende twee en vier dagen blootgesteld aan diazinon. Van beide insecten waren
jongere larven veel gevoeliger voor diazinon dan oudere larven. Een verlenging van de
blootstellingsduur resulteerde in een sterke toename in sterfte (1.4 - 8.4 keer) van zowel
kokerjuffers als muggen.
Als de resultaten van de experimenten tezamen met literatuurgegevens worden
beschouwd, kan worden geconcludeerd dat de kokerjuffer H. angustipennis de op één na
gevoeligste insectensoort is voor diazinon, en de dansmug C. riparius de meest tolerante
soort. Echter, deze rangorde van gevoeligheid voor diazinon bleek sterk afhankelijk te zijn
van het ontwikkelingsstadium van insecten: verschillen tussen soorten waren vaak kleiner
dan verschillen tussen ontwikkelingsstadia van één soort. De verschillen in gevoeligheid
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tussen jonge en oude larven impliceren dat de effecten van een insecticidenlozing op
populaties in het veld sterk afhankelijk zijn van de tijd van het jaar. Incidentele
verontreinigingen in het voorjaar of in de zomer (de normale periode van toepassing van
insecticiden) zullen een desastreus effect hebben op insectenpopulaties, omdat in deze
periode vooral jonge larven aanwezig zijn.
Conclusies:
Dit onderzoek heeft aangetoond dat milieuvariabelen de respons van een organisme op
toxicanten op een soort-specifieke wijze beïnvloeden. Dit heeft als gevolg dat de rangorde
van "tolerante" en "gevoelige" organismen voor vervuiling in het laboratorium (waar
effecten van individuele stoffen worden bepaald) anders is dan in het veld (waar meerdere
factoren een rol spelen). Chemische en fysische waterkwaliteitsparameters, maar ook
levenscyclus kenmerken spelen hierbij een rol. Voor de ene soort kan bijvoorbeeld
organische verrijking de effecten van toxicanten verergeren, terwijl onder dezelfde
omstandigheden een andere soort juist gunstige effecten ondervindt. Soorten die
karakteristiek zijn voor rivieren, zoals kokerjuffers, lijken meer hinder te ondervinden van
stressfactoren (zoals effecten van organische verrijking, te lage stroomsnelheden e.d.) dan
soorten die minder specifieke eisen stellen aan hun milieu, zoals de dansmug. Daarnaast
wordt de respons op toxicanten sterk bepaald door het ontwikkelingsstadium van een
organisme en de lengte van de levenscyclus; soorten met een levenscyclus van één jaar
zullen minder snel herstellen van incidentele verontreinigingen dan soorten die meerdere
cycli per jaar doorlopen. Er kan dus worden geconcludeerd dat soorten die karakteristiek
zijn voor rivieren eerder direct last ondervinden van vervuiling dan generalistische
soorten, en daarbij extra in het nadeel zijn omdat ze over het algemeen een lange
levenscyclus hebben.

Naar aanleiding van de resultaten in dit onderzoek zijn de volgende aanbevelingen
gedaan naar het rivier beleid toe:
- De waterkwaliteit van rivieren zou biologisch moeten worden beoordeeld met
karakteristieke riviersoorten, zodat risico's voor inheemse diersoorten beter ingeschat
kunnen worden.
- Karakteristieke rivierinsecten zoals de kokerjuffer Hydropsyche zijn onmisbaar voor het
volgen van het ecologisch herstel van de Maas, en deze zouden daarom moeten worden
opgenomen in de selectie van AMOEBE diersoorten.
- Investeringen ten behoeve van de verbetering van de waterkwaliteit van de Maas
zouden in de eerste plaats gericht moeten zijn op het voorkomen van incidenten, naast
inspanningen om de algehele waterkwaliteit te verbeteren.
- Aangezien de effecten van toxicanten op macrofaunasoorten sterk worden bepaald door
organische verrijking, is het raadzaam een gecoördineerde reductie van beide soorten
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contaminatie door te voeren.
- Het is raadzaam om onnatuurlijk sterke fluctuaties in de waterafvoer door waterinnamen
(door waterkracht elektriciteitscentrales) tegen te gaan.

119

