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SAMENVATTING G

Dee geschiktheid van een sediment voor bodembewonende ongewervelde
organismenn wordt bepaalt door een groot aantal factoren, zoals de structuur van
hett sediment, de beschikbaarheid van voedsel, de aanwezigheid van predatoren,
competitiee met andere soorten en eventuele vervuiling. Dit proefschrift richt
zichh voornamelijk op de effecten van combinaties van factoren op individuele
ongewerveldee organismen. Twee bodembewonende modelsoorten met
verschillendee ecologische strategieën werden geselecteerd: een haft {Ephoron
virgo)virgo) en de dansmug (Chironomus riparius). De bijdragen van verschillende,
gelijktijdigg opererende, factoren op deze modelsoorten zijn onderzocht onder
laboratoriumm omstandigheden (HOOFDSTUKKEN 2 tot 6) en in een veldstudie
(HOOFDSTUKK 6). Uiteindelijk werd geëvalueerd of de uit dit proefschrift
gegenereerdee (en al bestaande) kennis over de invloed van gecombineerde
factorenn op de modelsoorten op individueel niveau, de aanwezigheid van
populatiess in het veld kunnen verklaren.
Inn HOOFDSTUK 2 werd de reactie van beide twee modelsoorten op natuurlijke
sedimentenn onderzocht. Zeven meren gelegen in de uiterwaarden van de Waal,
eenn tak van de Rijn, die verschilden in trofische status [algen gedomineerd
(voedselarm)) vs. planten gedomineerd (voedselrijk)] en vervuilingsgraad,
werdenn geselecteerd. De soort-specifieke reacties werden bepaald in 1 O-daagse
groeitestenn met beide soorten en een 28-daagse uitvliegtest met alleen C.
riparius.riparius. De respons van de testorganismen op de verschillen in voedselkwaliteit
enn vervuilingsgraad in de sedimenten was duidelijk afwijkend. De overleving en
groeii snelheid van E. virgo werden geremd door de aanwezige toxicanten maar
onafhankelijkk van het (toegevoegde) voedsel in de sedimenten. C. riparius werd
nauwelijkss beïnvloed door de aanwezige toxicanten, maar in de voedselrijke
sedimentenn werden hogere groeisnelheden waargenomen dan in de voedselarme
sedimenten.. Ook werden er op de voedselarme sedimenten nauwelijks
uitgevlogenn imago's waargenomen. Extra voedsel resulteerde in hogere
groeisnelhedenn van C. riparius en daarmee samenhangend een kortere
levenscyclus,, vooral in de voedselarmere sedimenten. Hieruit kan afgeleid
wordenn dat de trofische status van een ecosysteem het ecologische risico van
vervuilingg voor bodembewonende ongewervelde soorten op een soort-specifieke
manierr beïnvloedt.
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Inn HOOFDSTUK 3 zijn de gecombineerde effecten van voedselbeschikbaarheid en
eenn model toxicant, koper, op C. hparius onderzocht. De overleving, het
drooggewicht,, de lengte en de accumulatie van koper in de C. hparius larven
werdenn bepaald na 10 dagen blootstelling aan schoon sediment. Hierin werden
verschillendee combinaties van kunstmatig voer en koper toegevoegd. Bij hogere
koperconcentratiess werden lagere overleving en groeisnelheden waargenomen.
Eenn verhoogd voedselaanbod onderdrukte de negatieve effecten van koper op de
overlevingg van de larven. De groeisnelheden waren eveneens hoger bij verhoogd
voedselaanbod,, totdat de koperconcentratie een kritische punt bereikte. Een
verhoogdd voedselaanbod resulteerde ook in een lagere accumulatie van koper in
dee larven. Deze resultaten toonden aan dat de combinatie van koper en voedsel
inn het sediment bepalend is voor de prestatie van C. Hparius in sediment testen.
C.C. riparius is echter niet per definitie tolerant voor koper, maar het verhoogde
voedselaanbodd heeft de overhand op de potentiële negatieve effecten van het
koper. .
InIn HOOFDSTUK 4 werd de selectie van sedimenten, verschillend in
voedselkwaliteitt en vervuilingsgraad, door C. riparius larven onderzocht. De
voorkeurr van C. riparius larven werd bepaald in 1 O-daagse keuze experimenten
waarinn de larven telkens tussen twee sedimenten konden kiezen. De larven
vertoondenn een duidelijke voorkeur voor sedimenten met een hogere
voedselkwaliteit.. Deze voorkeur was sterker dan de vermijding van sedimenten
mett een hogere vervuilingsgraad. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de
voedselkwaliteitt in sedimenten de drijvende kracht in de selectie van een
geschiktee habitat door C. riparius larven, is zelfs als dit resulteert in een
verhoogdee blootstelling aan toxicanten.
Inn HOOFDSTUK 5 werd onderzocht of omwoelen van sediment (bioturbatie) door
éénn van de modelorganismen, de dansmug C. riparius, de ontwikkeling van het
anderee modelorganisme, de haft E. virgo, beïnvloed. Verschillende
hoeveelhedenn van de bioturberende C. riparius larven werden toegevoegd aan
eenn schoon en aan een vervuild sediment bewoond door nimfen van E. virgo.
Veranderingenn in waterkwaliteit en sedimentkarakteristieken, en de respons van
E.E. virgo werden bepaald na 7 dagen. Bioturbatie door C. riparius resulteerde in
eenn verhoging van de concentraties metalen, nutriënten en deeltjes in het water,
enn diepere doordringing van zuurstof in het sediment. De overleving en
groeisnelhedenn van E. virgo werden sterk gereduceerd in de aanwezigheid van
C.C. riparius, vooral in het schone sediment, waar de C. riparius larven regelmatig
buitenn hun buizen werden waargenomen. Dit suggereerde dat de verminderde
ontwikkelingg van E. virgo veroorzaakt werd door de verstoring door C. riparius,
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enn niet door de verslechterde waterkwaliteit. De verstoring door C. riparius
overheerstee tevens de potentiële positieve effecten van zuurstof in het sediment.
Uitt deze resultaten blijkt dat de verspreiding van gevoelige soorten, zoals E.
virgo,virgo, verminderd kan worden door de verstoring door gravende organismen.
Omm de ecologische relevantie van de studie te vergroten werd geanalyseerd of
dee respons van C. riparius larven in laboratorium en veld testen overeenkwamen
mett de aanwezigheid van (verwante) dansmuggen in het veld (HOOFDSTUK 6).
Sedimenten,, die verschillen in voedselkwaliteit en vervuilingsgraad, werden
bemonsterd,, de organismen uit het sediment gezeefd en vervolgens
gedetermineerdd en geteld. Overleving, groei, en de mate van afwijkingen aan de
monddelenn van de larven werden onderzocht in 1 O-daagse laboratorium- en
veldtesten.. In de sedimenten met een hoge vervuilingsgraad werden hoge
dichthedenn dansmuggen aangetroffen. De laboratoriumtesten bevestigden dat de
vervuilingsgraadd in de geteste sedimenten geen effect had op de overleving en
groeisnelhedenn van C. riparius. Wel werden er meer afwijkingen aan de kaken
waargenomenn in naarmate de sedimenten meer vervuild waren. De hoge
groeisnelheidd in de veldtesten in twee van de drie sterk vervuilde sedimenten
toondenn aan dat Chironomus larven toch in staat zijn in deze vervuilde
sedimentenn voldoende voedsel te vergaren. De positieve relatie tussen de
groeisnelheidd van C. riparius en de voedingswaarde van het sediment in de
laboratoriumtestenn geven echter aan dat in de sedimenten met een hoge
voedselkwaliteitt hogere dichtheden (verwante) dansmuggen aanwezig kunnen
zijnn dan gevonden. In de sedimenten met een hoge voedselkwaliteit (en lage
vervuilingsgraad)) kan er echter sprake zijn geweest van competitie en predatie
doorr taxa die niet in staat zijn om in de meer vervuilde sedimenten te overleven.
Dee veldtesten hebben inderdaad aangetoond dat met een toenemend aantal
predatorenn de overleving van C. riparius afnam. Hieruit blijkt dat door hun hoge
tolerantiee voor vervuiling en hun snelle ontwikkeling Chironomus larven in
sterkk vervuilde sedimenten kunnen overleven, waar de competitie met andere
ongewerveldee organismen laag is.
Inn het afsluitende hoofdstuk (HOOFDSTUK 7), zijn de soort-specifieke reacties
vann de twee modelorganismen voor een aantal omgevingsfactoren en biotische
interactiess vergeleken. De verschillende reacties van de modelsoorten toonden
aann dat de aanwezigheid van bodembewonende ongewervelde organismen, op
langee termijn, vaak gebonden is aan een reeks van karakteristieken. Dit
proefschriftt heeft niettemin aangetoond dat de vervuilingsgraad in een aantal
merenn in de uiterwaarden van de Rijn de belemmerende factor kan zijn voor
bodembewonendee insecten, zoals E. virgo. In de meeste gevallen, echter, zijn
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hett combinaties van factoren die de aanwezigheid van bodembewonende
ongewerveldee organismen bepalen. Deze gecombineerde factoren kunnen
limiterendee condities veroorzaken voor bodembewonende ongewervelde
organismenn maar indirect weer andere aanwezige bodembewonende
ongewerveldee organismen bevorderen, zoals waargenomen voor C. riparius.
Ookk al veroorzaakt sedimentvervuiling toxische stress (vervormde kaken), de
afwezigheidd van minder tolerante concurrerende en prederende soorten leidt tot
eenn verhoogde voedselbeschikbaarheid voor C. riparius larven waardoor ze in
staatt om in deze sedimenten te overleven.
Inn dit hoofdstuk zijn tevens de implicaties voor milieumanagement
bediscussieerd.. Een vergelijking van de gestandaardiseerde concentraties van
toxicantenn in de sedimenten met de sedimentkwaliteitsrichtlijnen tonen aan dat
inn enkele van de in dit proefschrift geteste sedimenten de minimum
sedimentkwaliteitseisenn worden overschreden. In deze sedimenten werden de
overlevingg en de groei van de haft E. virgo ernstig gereduceerd. Hoewel er geen
effectenn werden waargenomen op de overleving van C. riparius, is er een
verhoogdee frequentie van misvorming van de kaken geconstateerd na
blootstellingg aan deze sedimenten. Uit dit proefschrift blijkt echter, dat bij
aanwezigheidd van concentraties van stoffen beneden de minimum
sedimentkwaliteitseisenn de effecten van sedimentgebonden toxicanten op sterfte
vann haften en op verhoogde frequentie van kaakafwijkingen in C. riparius niet
uitgeslotenn kunnen worden. Ook werd maar in één van de onderzochte
uiterwaardd meren gevoelige bodembewonende ongewervelde organismen, zoals
haftenn en kokerjuffers, waargenomen. Deze studie toont dus aan dat
concentratiess van toxicanten beneden huidige sedimentkwaliteitseisen nog altijd
eenn waarneembaar ecologische effect kunnen veroorzaken op gevoelige
bodembewonendee ongewervelde organismen.
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