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SUMMARY
The objective of this research was to gain insight in the
usefulnessofautomaticregistrationofactivitypatternsoftwo
soil-dwellingspeciesinanewlydevelopedmonitoringsystem.The
organismsconcernedwherelarvaeofthemidgeChironomusriparius
andofthecaddishflyHydropsychecontubernalis.Thepatternsof
activityarerecorded andquantifiedbyameasuring systemthat
usestheimpedanceconversion-technique.Thissystemisdeveloped
bytheUniversityofAmsterdam.
Inordertogetanimpressionofthesensitivity ofthetestsystemandthetest-organisms,theeffectsofpentachlorophenol,
parathion and cadmium were studied. The three compounds all
induced comparable effects on the behavior of C. riparius.
Exposure to thesetoxic substances resulted intwosequential,
concentration-dependent stressresponses.Atlowconcentrations
effectsarevisible asa significant increase intime spenton
ventilation behavior. At higher but still sublethal
concentrationsobservableeffectscanberecognizedasincreasing
inactivityofthelarvae.
The effects described were observed on larvae which were
exposed to the test chemical for one or several days. In one
experiment with parathion however, significant changes in the
behaviorofC.ripariuswereinducedafterashortexposuretime,
thatiswithin5hours.
The lowest nominal concentrations of the test chemicals at
which significantly abnormal behavior occurred (LOEC) were
compared to LC50-values of standard toxicity tests for C.
ripariusandDaphniamagna.TheLOEC-valuesforC.ripariuswere
0.032mg/1forPCPandCd,and0.00032M<?/1forparathion.These
concentrations were 30-100times lowerthanthe LC50-value for
thisspecies.TheLOECvaluesforPCPandparathionwerealso10
to2500lowerthantheLC50-valueforD.magna.
Theknowledgeofthebehaviorandsensitivity forxenobiotics
ofthesecond species,larvae ofH.contubernalis wassmallat
the start of the project.The first experiments, described in
thisreport,showthatactivitypatternsofthisspeciescanbe
recordedandquantified inacomparablemanner.Thevariationis
considerablylargerbetweenindividualsofH.contubernalisthan
thoseofC.riparius.The24hoursLC50-valueforparathionofH.
contubernalishasthesameorderofmagnitudeasthevalueforC.
riparius (0.6 pq/1). Effects on the behavior are expected to
occuratlowerconcentrations,justasforC.riparius.
Development of the test-system requires additional research.
Important aspects are standardization of breeding and testing
conditions,especially forH.contubernalis,and time-dependent
and chemical-specific recording of responses. The emphasis
howevershouldbeoncontinuousandsimultaneousmeasurementof
several individuals and theautomatization ofdataprocessing.
There should alsobeadditional research onthe sensitivity of
Hydropsychelarvaeforspecificcontaminantsandthesuitability
ofthisspeciesforenvironmentaltoxicologyresearch.

VOORWOORD
Hetindit rapport beschreven 3-maands onderzoek isdoor M&WAquasense in opdracht
vandeDienst Binnenwateren RIZA uitgevoerd enhadtotdoel alsvoorstudie tedienen vooreen
eventueel vervolgonderzoek naardebruikbaarheid vanhet impedantieconversie-systeemmetals
testorganisme een waterbodem bewonende insektenlarve,voor een nieuw te ontwikkelen
bio-alarmeringssyteem.
Deeindverantwoordelijkheid voordeinhoudvan ditrapport berust bijDrs.F.Heinisen
Drs.T.Crommentuijn. Dedikwijls fundamentele bijdragen van zowel Drs.C.v.d. Guchte
(DienstBinnenwateren RIZA) alsDrs.J.T.Meulemans (M&W aquasense) bijde totstandkomingdaarvan zijn echterindank aanvaard.Dankisook verschuldigd aande Vakgroep
Fundamentele enToegepaste Oecologie (Univ.vanAmsterdam),eninhetbijzonder mw.W.
Peeters,voorhetdoormeten van monstersmetcadmiumen deDienst Binnenwateren/RIZA
voor hetdoormeten vanmonstersmetparathion enPCPenhetverstrekken van gegevens over
LC 50 waarden van Ch.riparius enD. magna.Verder worden Ir.A. Paarlberg (Provincie
Limburg),Drs.O.Driessen (Waterschap Zuiveringschap Limburg) en mw.M.Klaasen L.van
Hal (DienstBinnenwateren RIZA) hartelijk bedanktvoorhun hulpbij hetvindenvande
kokerjufferlarven.

INHOUD

Biz

SAMENVATTING
1.

INLEIDING
1.1. Testsysteem
1.2. Testorganismen

2.

MATERIAALENMETHODEN
2.1. Testorganismen
2.2. Activiteitsmetingen

4

2.3. Teststoffen
2.4. BlootstellingCh.
2.5. Blootstelling H.contubernalis
2.6. Verwerking gegevens

7
8
9
9

3.

1
1
2

4
4
riparius

RESULTATEN
3.1. Blootstellingsconcentraties
3.2. Activiteitsmetingen Ch.riparius
3.2.1. Responsna96uurblootstellingaanPCP
3.2.2. Responsna96uurblootstellingaanCd
3.2.3. Responsna24 uurblootstellingaanparathion
3.2.4. Responsnaeenkorteblootstellingaanparathion

10
10
10
10
11
12
14

3.3. ToxiciteitvanparathionvoorH. contubernalis

15

3.4. Activiteitsmetingen H.contubernalis
4.

DISCUSSIE

5.

CONCLUSIES ENAANBEVELINGEN

6.

LITERATUUR

BIJLAGEN

15
17
21
23
25

SAMENVATTING
Hetinditrapportbeschreven onderzoek hadtotdoelinzicht tekrijgen inde bruikbaarheid
van automatische registratiesvan activiteitspatronen van twee waterbodem bewonende
organismen,tewetendemuggelarve Chironomus riparius ende larvevande kokerjuffer
Hydropsychecontubernalis,ineen nieuw teontwikkelen bio-alarmeringssysteem.De
activiteitspatronen zijn geregistreerd engekwantificeerd metbehulpvaneen bijde Universiteit
vanAmsterdam ontwikkeld meetsysteemwaaringebruik gemaakt wordtvandeimpedantie
conversie-techniek.
Omeenindruk tekrijgen vandegevoeligheidvanhet testsysteemende testorganismen,
zijn naeenbepaaldeblootstellingsduurdeeffecten vandriemodelstoffen, namelijk hetpesticide
pentachloorfenol (PCP),hetinsecticideparathion (eencholine-esteraseremmer)enhet zware
metaalcadmiumopdeactiviteitvanCh.riparius bestudeerd Ondanksdegroteverschillenin
werkingsmechanisme tussendedrieteststoffen zijn vergelijkbare effecten ophetgedragvanCh.
riparius gevonden.Blootstelling aandezetoxische stoffen induceert twee opeenvolgende,
concentratie afhankelijke stressresponsen: heteerste,bijdelaagsteconcentraties optredende
effect, iswaarneembaar alseen significant toenameindetijd besteed aanventilatiegedrag.Het
tweede,bijhogere,maar nogsteedssubletale,concentraties waarneembare effect iste
herkennen alseentoenemende inactiviteit vandelarven.
Debeschreven gedragseffecten werden waargenomen bij larvendieeenof meerdere
dagen aandeteststof waren blootgesteld.Uiteen,meteen vandedrie teststoffen uitgevoerd
experiment blijkt echterdatparathion ook naeenkortere blootstellingsduur, d.w.z.binnen vijf
uur, significante veranderingen inhetgedragvanCh.riparius induceert.
Delaagstenominaleconcentratiesvandeteststoffen waarbij eensignificant vandeblanco
afwijkend gedragwerdgevonden (LOEC),werdenbepaald envergeleken met uit standaard
toxiciteitstests afkomstige LC^Qwaarden voorCh.riparius endewatervloDaphniamagna. De
voordedrieteststoffen gevonden LOECwaardevoorCh.riparius bedroeg 0.032mg/lvoor
PCPenCden0.00032ji.g/1 voorparathion.Dezeconcentraties lagen een factor 30-1800onder
de LC50waardevoordeze soort VoorPCPenparathion lagen deze waarden ooknogresp.een
factor 10en 2500onderde LC50waardevoorD. magna.
Vanhettweede testorganisme,delarvevandekokerjuffer//, contubernalis,wasbij
aanvangvandestudienogweinigbekendoverhetgedragendegevoeligheid voor
milieuvreemde stoffen. Uitdeinditrapport beschrevenoriënterendeexperimenten blijkt datvan
ditorganismeactiviteitspatronen opeen,metmuggelarven vergelijkbare, wijze geregistreerden
gekwantificeerd kunnen worden.Deindividuelevariatietussendelarvenvandekokerjuffer is

echter aanzienlijk groterdan van muggelarven. De24uur L Q Q waardevoorparathion vanH.
contubernalis larvenligtindezelfde ordevangroottealsdievan Ch.riparius (0.6jig/1
parathion).Effecten ophetgedrag zijn evenalsbij Ch.riparius bij lagereconcentraties te
verwachten.
Voordeverdereonwikkelingvan hettestsysteemisopeen aantalpunten aanvullend
onderzoek gewenst Aspecten met betrekking totdestandaardisatievankweek-en
meetsomstandigheden (vooralvoorH.contubernalis) entijdsafhankelijke stofspecifieke
responsregistraties zijnhierbijvanbelang.Denadrukmoetechterliggenophetcontinu
simultaanmetenvanmeerdereindividueleorganismenenhetautomatiserenvandegegevens
verwerking.Tevensisaanvullendonderzoekgewenstnaardegevoeligheid vanHydropsyche
larvenvoorspecifieke stoffen endegeschiktheidvanditorganismevoormilieutoxicologisch
onderzoek.

1. INLEIDING
1.1. Testsvsteem
HetinEuropa toenemend optreden van milieurampen alsde "Sandoz affaire" heeft ertoe
geleiddaterdelaatstejarengrotebehoefte ontstaanisaan meetsystemen waarmeede
kwaliteit vanoppervlaktewateren continu getestkanworden.Hetbelanghiervan mag
duidelijk blijken uithetgegevendatopderivierdeRijn hetafvalwater vanca.20%vande
totalechemischeindustrievanEuropageloosd wordt,eenmengselvan naar schatting
100.000verbindingen (GEO,november 1988).Aangezien hetnietmogelijk ishethele
scalavanxenobiotischeverbindingen inhetoppervlaktewater doormiddelvan chemische
bepalingencontinu temeten,isdekansdatopdezewijze eengrotelozing gesignaleerd
wordt uiterstklein.Aanditprobleemkan tegemoet gekomen worden door gebruik te
maken van zg."bio-alarmeringssystemen".Bijdeze systemen wordt gebruik gemaaktvan
hetverschijnsel datorganismendie blootgesteld worden aantoxische stoffen, alvorensaan
degevolgen vandeze blootstelling teoverlijden, eerstveranderingen vertonen inhun
activiteitengedrag.Dezegedragsveranderingen treden bovendien alopbij concentraties
vandetoxicantdiebeduidend lagerliggendandeconcentratiesdiesterfte binnen24,48of
96uurinduceren. Deactiviteitspatronen kunnen langselectronische weggemeten,of inelk
gevalomgezet worden inelectrische signalen.Optredende afwijkingen van het "normale"
gedragresulterenineenafwijkend signaalalsgevolgwaarvaneenalarmkan afgaan.
Tussenverschillende soorten organismen kaneengrotevariatieingevoeligheid voor
specifieke stoffen bestaan.Evertebraten zijn bijvoorbeeld inhetalgemeen gevoeligervoor
pesticiden dan vissen (Baieretal., 1985;Nimmo, 1985).Daarentegen kunnen vissen weer
gevoeliger zijn voor sommige zwaremetalen (Rand, 1985).Omeen zobreed mogelijk
spectrumvan toxische stoffen tekunnen signaleren, ishetdaarom wenselijk om bijde
kwaliteitsbewaking van oppervlaktewateren eneffluenten metbehulpvanbio-alarmering
vanmeerdereorganismen gebruiktemaken.
InhetkadervanhetRijn AktieProgramma,zijndoorRijkswaterstaat in februari 1988bij
Lobith tweebiologischebewakingssytemen geïnstalleerd.Dezesystemenhebbeneen
alarmeringsfunctie bijeventueletoekomstigemilieucalamiteiten.Alsparameters worden
respectievelijk derheotaxisvanvissen (goudwinden)endeactiviteitvan watervlooien

(Daphniamagna) gebruikt. Indetoekomst worden deze twee systemen mogelijk uitgebreid
metéén ofmeersystemen, waarbij van andereorganismen gebruik gemaakt wordt.
Aangezien een lozingvérstrekkende gevolgenkanhebben voordeinde waterbodem
levendeorganismen, ishetzinvol bij een nieuw teplaatsen systeem gebruik temakenvan
een vertegenwoordiger vandeze levensgemeenschap. Larven van waterbodem bewonende
insekten,diemogelijk voorandere stoffen gevoelig zijn danvissen of watervlooien, zijn
goede kandidaten.
Continuregistrerendesystemen waarin gebruik wordtgemaakt vandeinofop
waterbodemslevendelarvenvan insekten,zijn echternognietontwikkeld.Erzijn wél
aanwijzingen datdeactiviteiten/ofhetgedragvaninsektenlarven eengevoeligeparameter
kan zijn bijde signaleringvan toxische stoffen (Heinisetal.,inprep.;Scherer and
McNichol, 1986;Henry etal., 1986;Batac-Catalan andWhite, 1983).Debijde Vakgroep
Aquatische Oecologie (UniversiteitvanAmsterdam)ontwikkelde methodeommetbehulp
vandeimpedantieconversie-techniek deactiviteitvanmuggelarven temetenente
kwantificeren, isinprincipezeergeschikt omalsbasistedienen voordeontwikkeling van
een bio-alarmeringssysteem (zie §2.2.voor beschrijving systeem).
1.2. Testorganismen
Larven vandansmuggen (Chironomidae) beschikken overeenrelatief eenvoudige set
activiteitspatronen. Dezepatronen zijn goedtebeschrijven enresultereninduidelijk van
elkaar teonderscheiden signalen (Heinis&Swain, 1986a).Bovendien zijn sommige
soortenopeenvoudige wijze tekweken.Inexperimenten, waarindeinvloed van het zware
metaalcadmiumophetgedragvan muggenlarven isbestudeerd, isgebleken dat die
effecten erinderdaad zijnendat zegoedtekwantificeren zijn: bijde "filter-feeder"
Gtyptotendipespallens warendeeersteduidelijke effecten zichtbaarbijeen concentratie
van0.5mg.H Cd,eenconcentratie dieeenfactor 100lagerligtdandevoordeze soort
gevonden144uurLC50waarde (Heinisetal.,inprep.).Ook bijChironomusriparius is
uitvoorlopigeexperimentengeblekendatdeeerstegedragseffecten zichvoordedenbijeen
concentratiedieveellagerlagdandeletaledosis (LOEC:±0.1 mg.H Cd,96uurLC50:±
10mg.H Cd).Dedoorblootstelling aan toxische stoffen geïnduceerde gedragseffecten,
mitsgoedkwantificeerbaar, kunnendusinprincipegoed gebruiktwordenbij het aantonen
vandiestoffen. Menmagaannemendatbijdezeorganismen gedragseffecten ook zullen

optreden nablootstelling aanandere xenobiotische verbindingen, zoalsherbiciden en
insecticiden. Het isechter nietbekend welke gedragseffecten optreden enofdezete
vergelijken zijn metdeeffecten dieoptreden nablootstelling aancadmium. Terwijl
muggelarven invergelijking metD.magna eengrotetolerantievoorhet zwaremetaal
cadmium hebben,isditvoorpesticiden niethetgeval.Effecten vanbepaaldepesticiden op
devitaliteitvandemuggelarveCh. riparius en D.magna tredenopbij vergelijkbare
concentraties (voorlopige gegevensDienstBinnenwateren REA).
Eenvandeeisendieaaneenbio-alarmeringssysteemgesteldwordt,isdatalstestorganisme
een bijvoorkeurinheemse soort gekozen wordt Hoewel Ch.riparius zekerin Nederland
voorkomt,ishetnietbekendofdeze soortookvertegenwoordigd isindegroterivieren.De
kokerjuffer soortHydropsyche contubernalis daarentegen,wordt indeRijn aangetroffen
en zouduswatdat betreft een goed testorganisme kunnen zijn. Vandenet-spinnende
kokerjufferlarven, waartoede Hydropsychidae behoren, isbekend dat zenetals
muggelarven eenvoudigtekwantificeren dorso-ventralebewegingen methetabdomen
maken (Philipson, 1977;Philipson &Moorhouse, 1974).Bovendien vertonen delarven
vandezeinsektenfamilie, alszeeenmaaleennetgesponnen hebben,een sedentaire
levenswijze, zodateengeautomatiseerde registratie vanhet gedragmetbehulpvande
impedantieconversie-techniekmogelijk moetzijn.Echter,overdegevoeligheidvan
Hydropsyche soorten voortoxische stoffen isnog weinig bekend.

foto 1.

Naaldelectrodenmetdaartusseneenmuggelarve ineen,uitcellulosevezels opgebouwde,koker,
(foto: S. van Mechelen)

omgezetin spanningsveranderingen die zichtbaargemaakt kunnen worden opeen
oscilloscoop.In hetgebruikte systeem werden de signalen geregistreerd met behulpvan
eenGraphtex (Mark VU)high-speed recorder.Designalen konden ook naareen
micro-computerworden gezonden waarzepermanent opgeslagen werden op51/4inch
diskettes.Bij eenmonsterfrequentie van 16Hzkanin totaal 10uurcontinue activiteitsmetingen opeendiskette worden opgenomen. Eengedetailleerde beschrijving vande
gebruikte techniek wordt gegeven doorHeinis &Swain (1986a).
Inditonderzoekwerden actdviteitsmetingenuitgevoerd doornaaldelectroden metbehulp
van micTomanipulatoren aanweerszijden vandelarven teplaatsen (flg. 1,fotol). De Ch.
riparius larven bevondenzichtijdensdemetingen ineen uitcellulosevezels opgebouwd
kokertje. DelarvenvanH. contubernalis bevonden zichtijdensdemetingen methun
zelfgesponnen net ineen,voorditonderzoek ontwikkelde,hulsvanplanktongaas (fig. 2).
Elkelarvewerddedagvoordeactiviteitsmetingen ineen uitplanktongaas vervaardigde
(maaswijdte 1 mm), aanéén zijdeopen hulsgebracht,dievervolgens,nahet inbrengen
van delarve,werddichtgeseald. Nateruggeplaatst te zijn inhet doorstroomsysteem,
sponnen delarven danbinnen ééndageen nieuwnet.Vandeze larven,intotaal7uitde Rijn
en 10uitdeRoer,zijn 1 uurdurende activiteitsmetingen gemaakt.

figuur 2. HulsvervaardigduitplanktongaasmetdaarineenlarvevanH. contubernalis

Indegeregistreerde signalen werden drie typen gedrag onderscheiden (zie fig. 3):
(1)ventilatie,i.e.dorsoventrale bewegingen van het lichaam,waarmee een waterstroom
door het kokertje, c.q. netopgewekt kan worden
(2)andergedrag,i.e.activiteit geassocieerd met voedselopname
(3) inactiviteit.
Vanelktypegedrag werdhetpercentage van detotale tijd bepaald dataandat gedrag
besteed werd.

i

wmwMmimi\mmfm
w/i/i

10sec
figuur 3. TypengedragvanCh. riparius: (1)ventilatie,(2)andergedrag,(3)inactiviteit
2.3. Teststoffen
Dekeuzevandeteststoffen werd gemaaktopgrondvandevolgendecriteria:
1.beschikbaarheid van toxiciteitsgegevens
2.representativiteit van voorkomen inhet stroomgebied vande Rijn, aldanniet nahet
optredenvancalamiteiten.
Pentachloorfenol
Hetpesticidepentachloorfenol (PCP)iseen houtconserveringsmiddel, dat hout beschermt
tegen schimmel,termietenenhoutborende insekten.Omdatditmiddelveelvuldig gebruikt
wordt enbehoorlijk persistent is,worden gehalten in water,en somsook in het sediment,
routinematigbepaald (Konasewich etal., 1978).Vanwegedetoxiciteit,depersistentieen
hetgevaarvoor bioaccumulatie,isinWest-Duitsland hetgebruikvan PCPin
waterwingebieden verboden (Baieretal, 1985).
Cadmium
Delaatstedecennia zijn tengevolgevantoegenomen industriëleaciviteiten grote
hoeveelheden zwaremetaleninhetaquatischemilieu terechtgekomen.Zware metalen
worden nietafgebroken en zijn dusconservatief vervuilendeofpersistente stoffen. Hoewel
detotaalgehalten inhetoppervlaktewater hetlaatstedecanniumeendalende trendvertonen,
wordentengevolgevancalamiteiten nogregelmatigrelatief hogegehalten waargenomen.
Omdatvancadmiumveeltoxiciteitsgegevens gegevensbeschikbaar zijn,isditzwaremetaal
alsmodelstof gekozen.Cadmiumkomtvoornamelijk alsafvalprodukt vandemetaalindustrieinhetmilieuterecht Verderwordthetgebruikt inbatterijen,kleurstoffen en
plastics.

Parathion
Parathioniseeninsecticideenacaracidemetchloline-esteraseremmendewerking,dat
veelvuldig toegepast wordt inland-en tuinbouw. Ook het eerste afbraakprodukt van
parathion,paraoxon heeft een zeersterkecholine-esteraseremmende werking enisduszeer
toxisch.Depersistentie vanparathion issterkafhankelijk van debacteriële activiteit.
2-4. Blootstellingsprocedure Ch.riparius larven aanpentachloorfenol (PCP).Cdenparathion.
Blootstelling vandelarvenvondplaatsin500mlpolyethyleen bakjes diegevuld warenmet
250ml (over50\un gefiltreerd) wateruitdeGroteMaarsseveense Plas(pH8,hardheid
150mg/lCaC03),enca.2gramuitgeknepenkunstmatig substraat,bestaande uitcellulose
vezels. Naeenacclimatisatieperiode van 3dagenwaarindelarvenopdetweededag
gevoerd werden,werd PCP,Cdofparathion toegevoegd door uit stockoplossingen te
pipetteren (ziebijlage Iat/mcvoordebereidingvande Stockoplossingen).
Delarven werden blootgesteld aandeintabel 1 gegeven nominaleconcentraties (zie bijlage
Iat/mcvoordetoegevoegdehoeveelheden).Terverificatie vandeblootstellings-concentraties werden opt=96uur(PCPen Cd)en t=24uur (parathion) watermonsters
genomendiedoor Aquasense (Cd)ofdoordeDienst Binnenwateren RIZA (PCPen
parathion) werden doorgemetenopdebetreffende stof.Perconcentratie werden induplo
10larvenperbakje ingezet VoorPCPenCdwerd96uurnatoevoeging envoorparathion
24uurnatoevoeging het aantaldodeenlevendeindividuen geteld.Deactiviteitwerd
geregistreerd en gekwantificeerd vanindividuen die96 uurwaren blootgesteld aan 0,
0.032en0.32 mg/lPCP,0, 0.032,0.1,1,2, en3.2mg/l Cden idividuen,die24
uur waren blootgesteld aan 0,0.00032,0.001,0.0032,0.01,0.032 en 0.1 ng/1
parathion. Perconcentratie werdvan5individueneenactiviteitsmeting gemaakt.
Omeenindruk tekrijgen vanderesponstijd vandeCh.riparius larven voorparathion,
werdendaarnaast activiteitsmetingenverricht nakorte blootstellingstijden. Hiervoor werd
bij verschillendeconcentraties,van steeds éénCh.riparius larveperconcentratie,een
activiteitsmeting gemaaktvan 5uurvanafhetmomentdateenbepaalde hoeveelheid
parathion wastoegevoegd. Dit werdgedaan voor de concentraties 0, 0.001,0.0032,
0.032 en 0.1 |ig/lparathion. Van iederuurwerden de percentages tijd besteed aande
verschillende,in §2.2.beschreven, typen gedrag berekend.
tabel 1.Nominaleblootstellingsconcentraties.
Stof

concentraties

PCP

0

0.032 0.1

0.32

Cadmium

0

0.032 0.1

1

Parathion

0

0.00032 0.001 0.0032 0.01 0.032

0.1 0.32

1

3.2

1
2

3.2 10

3.2

mg/l
mg/l
ng/1

2.5. Blootstellingsprocedure H.contubernalis larven aan parathion
Indebeperkte tijdsperiode bleken nietvoldoende larven vanH.contubernalis bemonsterd
tekunnen wordenom allevoorgenomen bepalingen uittevoeren.Vanwegedete
verwachten gevoeligheid vandeze soortvoorparathion, werd dezeverbinding alsteststof
gekozen. Blootstellingvandelarven vondplaatsin 500mlpolyethyleen bakjes diegevuld
waren met250ml (over50\im gefiltreerd) Rijn wateren ca.5grammarmer-slag (VNK,
aquariumgroothandel).Delarvenwerdenblootgesteld aannominaleconcentraties tussen
0.0001en 1.0 ng/1parathion.Alscontrolesdienden Rijn water zondertoevoegingen en
Rijn waterwaaraanrespectievelijk 25en 80^1 acetonwastoegevoegd (ziebijlage Ievoor
debereidingvande Stock-oplossingenendetoegevoegde hoeveelheden). Perconcentratie
werden,induplo, 10larvenperbakje ingezet.Na24 uur werd hetaantaldodeen levende
individuen geteld.
2.6. Verwerking pegevens
Bijdeberekening van"deLC50waarden werdgebruik gemaaktvandemethodevan
Litchfield andWilcoxon (1949).Degegevensuitde gedragsexperimenten werden met
elkaarvergeleken met behulpvandeStudent's t-test. Een speciale t-testwerd gebruikt om
eenenkelewaarnemingtekunnenvergelijken meteengemiddeldevaneenaantal
waarnemingen (Sokal &Rohlf, 1969).Ömeen indruk tekrijgen vandegevoeligheid van
deparameter "gedrag",werdhetquotiënt berekend van de LC 50waardevande
verschillende organismen endeophetgedraggebaseerde LOECvanCh.riparius.

3. RESULTATEN
3.1. Blootstellinpsconcentraties
Inbijlage HIwordteenoverzicht gegevenvandenominale-endegemeten testconcentraties.
Degemeten concentratiesvoorPCPlagenongeveer40%boven denominaleconcentraties,
terwijl voorCddegemeten concentraties somsbeduidend lagerwaren dande nominale
concentraties (9-80%).Bijdetot standkomingvanditrapport waren degegevensvan
parathion nogniet beschikbaar.
3.2. ActiviteitsmetinpenCh.rinarim
Opgrondvandeactiviteitsmetingen vanCh.riparius werdendrietypen gedrag
onderscheiden. Beschrijving envoorbeelden vanregistratiesvandeze gedragstypen zijn
gegeven in §2.2.
3.2.1. Responsna96uurblootstelling aan PCP.
Larvenvan Ch.riparius dieblootgesteld zijn aanPCPvertonen significant meer
ventilatiegedrag (p<0.001 voor0.032mg/l,p=0.003voor0.32 mg/l)en significant
minder ander gedrag (p<0.001)dan larvendienietaan PCP zijn blootgesteld (tabel2).
Concentratieafhankelijke verschillen ingedragwerden nietgevonden:depercentages zijn
bij0.032mg/lnietsignificant verschillend vandiebij0.32mg/l (Zie bijlage Havoor
resultaten t-toets).
tahel2. PercentagevandetijddoorCh.ripariusbesteedaanverschillendetypen
gedragnaeenblootstellingvan96uuraanPCP.Weergegevenzijnde
gemiddeldenmethun standaarddeviatie.

nominale
concentratie (mg/l)

%ventilatie

%andergedrag

%inactivities

0

16.3± 6.6

76.3± 6.6

7.4+ 1.8

0.032

43.2+ 8.0*

51.6+ 6.2*

5.0± 3.3

0.32

39.6+10.1*

58.9± 9.5*

1.5± 2.3*

* significantverschillendvan %bij0mg/l(p<0.05).
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3.2.2. Responsna96uurblootstellingaanCd.
BlootstellingaanCdinduceertbijCh.riparius tweeverschillende,concentratie
afhankelijke gedragsveranderingen (tabel3enfig.4).Heteersteeffect iszichtbaarbijeen
nominaleconcentratievan0.032mg/lCd.Larven,blootgesteldaandezeconcentratie,
bestedensignificant meertijdaanventilatiegedragdannietblootgesteldelarven(p=0.003).
Dezetoenamegaattenkostevanhetpercentagetijdbesteedaananderactiefgedrag(p=
0.03).Hettweedeeffect speelteenrolbijnominaleconcentratiesvan 1 mg/lenhoger:het
percentagetijdbesteedaanventilatiegedragneemtsterkaf.Larvendieaandeze
concentratiesblootgesteldzijn,brengensignificantmeertijddoorininactiviteit(ziebijlage
übvoorresultatent-toets).

Tabel 3.

Percentagetijdbesteedaanventilatie, andergedrageninactiviteitnaeen
blootstelling van96uuraanCd.Weergegevenzijndegemiddelden methun
standaarddeviatie.

nominaleCd
concentratie(mg/l)

% ventilatie

%andergedrag % inactiviteit

0.000

35.0± 7.6

58.3+11.8

6.7 ± 5.3

0.032

51.6± 6.6*

41.4±13.2*

7.0± 9.6

0.100

44.8±11.5

43.3± 6.1

11.7±11.0

1.000

18.2+ 3.9*

44.2±11.2*

37.6±14.9*

2.000

18.2± 8.5*

18.7±13.5*

63.1± 5.9*

3.200

16.7±18.1*

42.3±21.8

40.7±29.0*

* significant verschillendvan %bij0mg/l(p<0.05).
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figuur 4.

Percentagetijdbesteedaan ventilatiegedrageninactiviteitna96uurblootstellingaan
verschillendenominaleCdconcentraties.

3.2.3. Respons na 24uurblootstelling aan parathion.
Blootstelling vanCh.riparius aanparathion induceert 3significante effecten inhet
percentage tijd besteed aanventilatiegedrag (tabel4enfig.5).Heteersteeffect is
waarneembaar bijeenconcentratievan0.00032 ng/1parathion. Bijdeze concentratie
ventileren de larven significant meerdandeblancolarven (p=0.002).Delarven blijven
toteenconcentratie van0.032ng/1eenvergelijkbaar verhoogd percentageventilatie
behouden. Bij0.032|ig/ltreedt hettweedeeffect op. Bijdezeconcentratie neemthet
percentage tijd besteedaanventilatiegedragverdertoe tenopzichtevandelagere
concentraties (p<0.001).Dewaargenomen toenameinhetpercentage tijd besteedaan
ventilatiegedrag gaatgepaardmeteenafname indehoeveelheid tijd besteedaananderactief
gedrag.Hetderdeeffect treedtopbij0.1 ng/1.Bijdezeconcentratie neemthetpercentage
tijdbesteedaanventilatiegedrag significant aften opzichte vanhetpercentagebij0.032ng/1
(p<0.001).Dezeafname gaatgepaardmeteentoenameinhetpercentagetijd doorgebracht
ininactivitieit (p<0.001). (Voorresultatent-toetsziebijlage lic).
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Tahel 4.

Percentage tijd besteed aanventilatie, ander gedrag en inactiviteit naeen
blootstelling van24uuraanparathion. Weergegeven zijn de gemiddelden
methun standaarddeviatie.

nominale
concentratie
parathion (}j.g/ï)

% ventilatie

%ander gedrag % inactiviteit

0.00000

33.0± 4.5

62.1±2.2

5.0±4.8

0.00032

47.0 ±5.2*

50.5 ±4.0*

2.5±1.8

0.00100

54.7±1.8*

40.0±7.0*

5.0± 6.6

0.00320

51.0± 6.1*

47.2±5.7*

1.7± 1.2

0.01000

48.0 ±6.4*

51.0±7.2*

0.9± 1.0

0.03200

62.7±7.5**

36.3 ±7.5**

1.0± 2.3

0.10000

3.1+ 5.9***

56.3+19.7

40.6+22.4***

* significant verschillend van %bij0mg/l (p<0.005)
** significant verschillend van %bij 0.00032,0.0032en0.01 mg/l
(p<0.001)
*** significant verschillendvan %bijalleandereconcentraties (p<0.001)

%

rnr|

io c

parathion (|_Lg/l)

figuur S. Percentagetijdbesteedaan ventilatiegedrageninactiviteitna24uur blootstellingaan
verschillendeconcentratiesparathion.
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3.2.4. Respons na een korte blootstelling aan parathion.
Blootstelling van Ch. riparius larven aan parathion resulteert binnen 5 uur in een
significante verandering inhetpercentage tijd besteed aan ventilatie bij een concentratie van
0.032 p.g/1.In het percentage tijd besteed aan ander gedrag zijn al bij 0.001 (j.g/1 significante
verschillen waar te nemen (tabel 5).

TahelS.

Percentagetijdbesteedaanventilatie, andergedrageninactiviteitnaeenblootstellingvan0
totenmetS uuraanparathionvaneenlarve.Bijelke(nominale)concentratiezijnde resultaten
vaneenactiviteitsmetingvanéénCh. riparius larveweergegeven.Achterdepercentagesis
aangegevenofdezewel(+)ofniet(-)significantverschillenvanhetgemiddeldpercentage
van5larvenuitdeblanco(zietabel4).

nominale
concentratie
parathion (jig/l)

uurna
toediening

%andergedrag

% ventilatie

% inactiviteit

0.00000

1
2
3
4
5

26.42
33.02
21.02
28.63
33.75

-

60.67
60.87
70.29
60.24
65.50

+
.
-

12.09
6.09
8.68
11.11
0.74

0.00100

1
2
3
4
5

26.63
31.56
45.02
35.94
32.44

_
-

70.63
52.55
50.19
63.22
67.30

+
+
+
-

2.72
15.88
4.77
0.83
0.24

0.00320

1
2
3
4
5

25.61
28.91
33.22
15.74
16.85

.
-

71.02
69.00
65.13
78.97
81.36

+
.
+
+

3.36
2.08
1.63
5.27
2.05

0.03200

1
2
3
4
5

28.05
41.54
5137
39.14
57.45

.
+
+

71.21
56.81
47.76
60.85
41.59

+
+
+

0.72
1.63
0.86
0.00
0.95

1
2
3
4
5

17.70
33.68
14.60
33.75
5729

+
+
+

56.45
64.95
85.39
65.59
42.00

.
.
+
+

25.83
136
0.00
0.64
0.69

0.10000
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3.3. Toxiciteit van parathion voor H. contubernalis
Deacutetoxiciteit vanparathion voorH. contubernalis werd bepaald naeen
blootstellingsduur van 24uur.Opgrondvan degegevens metbetrekkingtot concentratie
afhankelijke sterfte (tabel6)werdeen24uurLC50waardeberekendvan0.64(ig/1parathion
(95% BI:0.44-0.92ng/1).
Tabel6. Effect van parathionop de mortaliteitvan H. contubernalis larvenna een
blootstellingvan 24 uur. Weergegevenzijnde nominaleconcentraties.
concentratieug/1
0
0.001
0.0032
0.01
0.032

0.1
0.18
0.32
0.56

1
3.2

#doodexp. 1

#doodexp. 2

0
0
0
0
0
1
1
3
5
7
10

0
0
0
0
0
1
0
1
4
8
10

%gemiddeld
0
0
0
0
0
5
2.5
20
45
75
100

3.4. Activiteitsmetingen H. contubernalis
Hetmetenvandeactiviteitvande H.contubernalis larven leverdeeen metdeCh. riparius
larvenvergelijkbaar resultaat op. Net alsbijde Ch. riparius larven zijneraanhet
gedragspatroon vandelarvenvan H. contubernalis 3duidelijke typengedrag te
onderscheiden; (1)ventilatie,i.e.dorsoventrale bewegingen vanhetlichaam,waarmeeeen
waterstroomdoorhet gesponnen netopgewektkanworden; (2)andergedrag,i.e. activiteit
geassocieerd metvoedselopname;en(3)inactiviteit (figuur 6,vergelijk figuur 3).Intabel7
zijndepercentages tijd besteed aanventilatie,andergedragen inactiviteitvanverschillende H.
contubernalis larven weergegeven.
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10 sec
figuur«. TypengedragvanH. contubernalis: (l)ventilatie,(2)andergedrag,(3)inactiviteit.
Tahel7. Percentagetijdbesteedaanventilatie, andergedrageninactiviteit door
H.contubernalis afkomstig uitdeRijn enuitdeRoer.

Vindplaats

Rijn

gemiddelde± s.d.
Roer

gemiddelde± s.d.

%ventilatie %andergedrag

45.73
64.88
18.48
50.26
26.40
88.22
69.87

51.98±24.56
52.41
2738
11.10
43.80
30.96
20.12
72.19
60.35
36.28
39.25

39.38±18.56

% inactiviteit

30.32
22.98
29.13
13.94
46.45
8.40
8.24

22.78±13.87
16.82
26.24
15.50
14.09
33.05
9.60
21.65
20.25
27.15
27.95

21.23 ±7.34
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23.93
12.13
52.37
35.79
27.14
3.36
21.87

25.23± 15.89
30.76
46.36
73.38
42.10
35.97
70.27
6.15
19.39
36.56
32.79

39.37±20.57

4. DISCUSSIE
Zoweldepesticiden pentachloorfenol (PCP)enparathion alshet zwaremetaal cadmium
induceren gedragsveranderingen bij Ch.riparius.Deresultaten suggereren dat,ondanksde
groteverschillen inwerkingsmechanisme dieertussendeteststoffen bestaan,effecten ophet
gedragvanCh.riparius zichopdezelfde wijzemanifesteren. Alsgevolgvande blootstelling
aandezetoxischestoffen lijken bijdelarvenvanCh.riparius naeenblootstellingvan24
(parathion)of96uur(PCPenCd)tweeopeenvolgende,concentratie afhankelijke stress
responsen optetreden.Deeerstwaarneembare stressreactievanCh.riparius isbijalledriede
geteste stoffen steedshetpercentage tijdbesteedaanhetzg.ventilatiegedrag.Ditpercentage tijd
neemt significant toetengevolgevanomgevingsstress.Inhetalgemeen gaatdezetoenamevan
hetventilatiegedrag gepaard meteenafname inhetpercentagetijdbesteedaananderactief
gedrag.Dezestressreactie treedtopbijconcentratiesdieeen factor 30-1800lagerliggendande
voordeze soort letaleconcentraties. Detweede,bijhogere,maar nog steedssubletale,
concentratiesoptredenderesponsisduidelijk waartenemenbijdeexperimenten metcadmium
enparathion:delarven gaanmindertijdaanactief gedrag (i.e.ventilatie-enanderactief
gedrag)besteden enbrengen inplaatsdaarvan meertijdininactiviteit door.
Dehiervoorbeschreven effecten werden waargenomen bijlarven diegeruimetijdblootgesteld
waren aandetoxische stoffen (resp.96uuraan PCPen Cden 24 uuraanparathion). Uiteen
eenmalig uitgevoerdexperiment blijktdatparathionbijCh.riparius ooknaeenkortere
blootstellingsduur, d.w.z. binnen 5uur,significante veranderingen in hetgedrag induceert.
Opvallend isdatindit experimentdeeerstestressrespons zichnietopenbaart inhet
ventilatiegedrag,maarinhet andereactievegedrag.Een significante toename intijd besteedaan
dit typegedragwordtalwaargenomen bijeenconcentratievan0.001 u.g/1parathion.Pas bij
0.032|ig/lwordtookeen verhoginginhetpercentagetijdbesteed aan ventilatiegedrag
waargenomen.Eenverklaringvoorditverschijnsel kan zijn,datbijeeneerstecontactmetde
toxische stofeenvluchtreactieoptreedt,waarneembaaralseentoenameinhetpercentagetijd
besteed aanactief gedrag.Bijlangereblootstelling(alsgebleken isdatvluchtengeen zin heeft),
treedteen,aandetoxische stof aangepastactiviteitspatroon op,dat gekarakeriseerd wordtdoor
eentoenameindetijd besteedaanventilatiegedrag.Opgemerktdient tewordendatdeze
verklaringenigzinsspeculatief is,aangeziendedatasetwat betreft korte-termijn responsen van
Ch.riparius opblootstellingaanparathionbeperkt is.Wél isduidelijk dat,hoewelde
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concentraties waarbij deze korte-termijn effecten waargenomen worden,hoger liggen dande
effect concentratie naeen blootstelling van24uur,zetochaanzienlijk lagerliggendandevoor
Ch. riparius en D.magna bepaalde 24,resp.48uurLC50waarden.
Eenvergelijking vandeopgrondvandeactiviteitsmetingen bepaalde LOECwaarden voorCh.
riparius endeLC^ waarden vandeze soort,D.magna enH. contubernalis isgegeven in
tabel 8.Deopgrondvandeactiviteitsmetingen bepaaldeLOECwaardenvoorCh.riparius
liggen voordedriegeteste stoffen alleruimonderdeLC50waarden voordeze soort:uitde
berekeningvanhetquotiëntvandeLOEC-enLC50waarden blijkt dateffecten ophetgedrag
waargenomen worden bijconcentratiesdieeenfactor 30-1800lagerliggendanLC50
waarden.VoorPCPenparathion liggendezewaardenook nogresp.eenfactor 10en 2500
onderdeLC50waardevoorD.magna. Detoxiciteitvanparathion isvoordelarven vande
kokerjuffer H. contubernalis ongeveer hetzelfde alsvoordemuggelarve Ch.riparius.Men
kan verwachten datookbijH.contubernalis effecten ophetgedragopzullentreden bij
concentratiesdieaanzienlijk onderdeletaleconcentratie liggen.
Hetgedragvandelarven vandekokerjuffer H.contubernalis blijkt net alsdatvan
muggelarven eenvoudig teregistreren entekwantificeren tezijn. In tegenstelling totde
muggelarven warendeindividuele verschillen tussendelarven echter groot.Demeestvoorde
handliggendeoorzaken voordewaargenomenvariatie zijn:
l.Deverschillen ingrootte vandelarven,dusinontwikkelingsstadium. Obreshkove (1930)
heeft aangetoonddatergroteverschillen inmetabolisme bestaan tussenjongeenoudedieren.
Kokerjuffer larven nemen hetgrootstegedeeltevandevoorhetmetabolisme benodigde
zuurstof viaventilatiebewegingen op (Philipson, 1977).Hetisdus aannemelijk dat alsgevolg
van hetontwikkelingsstadium vandelarven,verschillen inhetpercentage tijd besteed aan
ventilatiekunnen optreden.
2.Vanlarvenvankokerjuffers isbekenddathetventilatiegedrag zeersterkbeinvloed wordt
doorveranderende zuurstof- entemperatuuromstandigheden.Terwijl bijChironomus soorten
eenduidelijke toenameindeventilatiepasbijzuurstofconcentraties vanca.3mg/lenlager
waargenomen wordt(Heinis&Swain, 1986b),kanditbijkokerjuffers albij6mg/loptreden
(Philipson &Moorhouse, 1976).Verderkaneentoenameinde temperatuurvan°8Cruimeen
verdubbelingvanhetaantalventilatiebewegingen perminuuttotgevolghebben (Philipson,
1977).Beterestandaardisering vandemeet-enkweekomstandigheden zaltoteen aanzienlijke
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reductie van de variatie leiden.
Tahel fl Toxiciteitvancadmiumenpentachloorfenol voorDaphniamagna enChironomusriparius en
vanparathion voorD.magna ,Ch. riparius enHydropsychecontubernalis. DeLOECgeeftdie
concentratievandetoxicantaanwaarbijhetgedragvanCh. riparius significant verschiltvan de
blanco.Weergegevenzijndenominaleconcentratiesvandetoxicanten.
Stof

Organisme

Blootstel- LC50
lingsduur

cadmium*

95%betrouw-

baarheidsinterval

DBW/REA

D.magna

48 uur

0.056

D.magna

48 uur

0.035

Ch. riparius

96uur

10.0

Ch. riparius

96uur

10.8

D.magna

48uur

0.56

D.magna

48 uur

0.38

Ch.riparius

96uur

5.0

Ch. riparius

96uur

1.16

parathion** D.magna

48uur

1.3

D. magna

48 uur

0.85

Ch.riparius

24uur

0.5

Ch. riparius

24 uur

0.60

0.29-1.26

H. contubernalis 24 uur 0.64

0.44-0.92

PCP*

LOEC LC50/LOEC Uitvoerder

0.016-0.079

ia

Aquasense
DBW/REA

7.3-15.9

0.032 338

Aquasense
DBW/RIZA

0.27-0.54

12a

Aquasense
DBW/REA

0.58-1.74

0.032 36

Aquasense
DBW/REA

0.50-1.45

2656a

Aquasense
DBW/REA

0.00032 1875

Aquasense
Aquasense

* LC50enLOECinmg/l
** LC50enLOECinug/1
a LC50-D.magnaiLOEC-CA. riparius

Uit het voorafgaande blijkt dathet met behulp van deimpedantie conversie-techniek bepaalde
gedrag van Ch. riparius in vergelijking met standaard toxiciteitstests met deze soort en D.
magna een gevoelige parameter isvoor dedetectie van depesticiden PCPen parathion. Met
behulp van deze techniek is het mogelijk om het gedrag continu teregistreren. In hoeverre de
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gevoeligheid hooggenoegisvoorde signalering vaneen lozing isnognietduidelijk. Wel is
bekenddatbijeen "PCP-ongeval"indeMississippi inhet waterconcentraties van 16-147jig/1
gemeten werden (Baieretal., 1985).Dezeconcentraties liggen inelkgevalinhetgebied waar
Ch. riparius aleenafwijkend gedragvertoont.Watbetreft de signalering van PCP(en
mogelijk ookaanverwante,toxischeverbindingen) zoudemethode gevoelig genoeg kunnen
zijn.Eencontinueregistratieindetijd zalhierechtermeerduidelijkheid overmoeten
verschaffen. Zoalsuithetexperiment metparathion bleek,kunnen effecten ophetgedragook
naeenkorteblootstellingvanenkeleurenbij lageconcentraties gesignaleerd worden.
Omverderaanalle,aanbiologischebewakingssystemen testellen criteria (zieCaimsin:
Botterweg 1988),tekunnen voldoen ishetvoorhetinditrapport beschreven testsysteem,
noodzakelijk omaandachttegevenaaneenaantalpunten.Behalvedehierboven genoemde
aspecten metbetrekkingtot standaardisatievankweek- enmeetomstandigheden enerzijds en
tijdsafhankelijke stofspecifieke responsregistraties anderzijds,moetdenadruk liggen ophet
continu simultaanmetenvanmeerdere individueleorganismen enhetautomatiseren vande
verwerkingvandegegevens.Tevens isaanvullend onderzoek gewenst metbetrekking totde
gevoeligheid vanHydropsyche larven voor specifieke stoffen en degeschiktheid vandit
organismevoorhetimpedantie-conversieregistratie systeem.

20

5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Opgrondvanhetinditrapportuitgevoerdeonderzoek,kunnenwijconcluderendathet
impedantieconversie-systeemzowelvoorCh.riparius larvenalsvoorH. contubernalis
larvenbruikbaarisomdeaanwezigheidvantoxischestoffen tesignaleren.Deeerste effecten
vanPCP,CdenparathionopCh.ripariusblijkenbijconcentratiesoptetreden,dieeenfactor
30-1800onderdeLC50waardeliggen.DezewaardenliggenvoorPCPenparathionooknog
resp.eenfactor 10en2500onderdeLC50waardevoorD.magna.Voorparathionkonden
significanteeffecten binnen5uurwaargenomenwordenbijrelevantlageconcentraties.De
eersteeffecten opH. contubernalis tengevolgevanparathionzijnbijvergelijkbarelage
concentratiesteverwachten.Hetfeit,datH.contubernalis eenindeRijnvoorkomendesoort
isenomdatdezesoort,metbehulpvandeontworpenhuls,makkelijk inhetsysteeminte
brengenis,makendezesoort toteengeschiktekandidaat Omechteraanalle,aanbiologische
alarmerings-systemengesteldecriteria,tekunnenvoldoenzaleropverschillendepuntennog
verderonderzoekmoetenplaatsvinden.
Biologisch
1.Indienalstestorganismedekokerjuffer H.contubernalis gekozenwordtdanzullende
mogelijkheden tothetkwekenvandezesoortverdermoetenwordenonderzocht.Eeneerste
aanvangishiermeedoorAquasensereedsgemaakt Doordierenuiteengestandaardiseerde
kweektegebruiken zalzekereendeelvanvandeindividuelespreidingweggenomenkunnen
worden.
2.Eentweedepuntbetreft deindividuelevariatieonder"blanco"omstandigheden.Onderzocht
dienttewordeninhoeverrevariatieoptreedtalsdedierenaangestandaardiseerd Rijn-water
wordenblootgesteld.Ookvanbelangisdevariatiealsgevolgvanfluctuatiesindetemperatuur,
zuurstofconcentratie enstroomsnelheid.
3.Verdertestenvantoxischestoffen, eneventueelmengselsdaarvan,naverschillende
blootstellingsduren.Opgronddaarvankunnenvoorspellingen gedaanwordenoverderespons
vanhetorganismeopeen"spike"vaneenofmeerderetoxische stoffen.

Technisch
1.Desoftware voordeautomatischeverwerkingvandesignalendientverderontwikkeldte
worden.
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2. Ontwikkeling vaneen opde specifieke omstandigheden aangepast doorstroomsysteem.
Hierbij moetrekening gehouden worden met hetfeit dat bijvoorkeurhet gedragvan eenof
meerdere testorganismenvergeleken wordt methetgedrag van "blanco"organismen.
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biilage Ta Bereiding vande pentachloorfenol Stock-oplossingen en toegevoegde hoeveelheden.
Er werd 10mg pentachloorfenol (PCP)afgewogen. Dit werd opgelost in 10ml DimethylSulfoxide (DMSO, Merck
art2931), waardoor Stock Iontstond (1mg/ml PCP). 1 ml uit stock Iwerd doorverdund tot Stock II,door er9ml
DMSOaan toe tevoegen (0.1 mg/ml PCP). Stock III (0.01 mg/ml)ontstond door 1ml uit stock II met9ml
DMSO te vermengen. Om degebruikte nominaleconcentraties teverkrijgen zijn uitdeze Stocks aan 250ml
gefiltreerd Maarsseveenwater devolgende hoeveelheden toegevoegd:
Nominale concentratie Cmg/lV
0.000

\iitoegevoegd aan 250ml M a a r s v V M W
0

0.032

80\ü uitStock ü

0.100

250|il uitStock II

0.320

80Ml uit StockI

1.000

250HluitStockI

3.200

800ui uit StockI

10.000

2500Hluit StockI

De maximaleconcentratie van DMSOindetestmediawasminderdan 1%

bijlage Th Bereiding vande cadmium Stock-oplossingenen toegevoegde hoeveelheden.
Voordebereiding van Stock I(0.1mg/ml)werduit eenstandaard-oplossingCdCl2 (Merck, 1000mg/lCd) 1 ml
gepipetteerd,diewerd aangevuld met9mlbidest Hieruit werd Stock II (0.01 mg/ml)bereid door lml uit StockI
aante vullen met9 mlbidest.Uit Stock II werd vervolgens weer Stock IIIbereid door 1 mluit Stock IIaan te vullen
met9mlbidest Om degebruikte nominaleconcentraties teverkrijgen werden uitdeze Stocksde volgende
hoeveelheden toegevoegd:
Nominale concentratie(mg/lV
0.000

^1toegevoegd aan 250ml M^rssevrenw
0

0.032

80ui uitStock II

0.100

250jil uit StockD

0.320

80ui uitStockI

1.000

250HluitStockI

3.200

800HluitStockI

10.000

2500Hluit StockI
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hiilageIe BereidingvandeparathionStock-oplossingenentoegevoegde hoeveelheden.
Uiteenvoorraad-Stockpararthion-ethyl(10ng/^l)werd 1 mlgepipetteerdenaangevuld met9mlaceton(=StockI,
Ing/jol).HieruitwerdStockII(0.1ng^il)bereid,dooraan 1 mlStock19mlaceton toetevoegen.UitStockIIwerd
vervolgensweerStockHl(0.01ng/pJ)bereid,dooraan lmlStockII9 mlacetontoetevoegenenuitStockIIIwerd
vervolgensStockIV(0.001ng/|il)bereiddooraan 1 mlStockHl9mlacetontoetevoegen. Omdegebruikte
nominaleconcentratiesteverkrijgen werdenuitdezeStocksdevolgende hoeveelhedentoegevoegd:
•Ch. riparius-proet.
Nominaleconcentratic<ng/n.
0.00000
0.00010
0.00032
0.00100
0.00320
0.01000
0.03200
0.10000
0.32000
1.00000
3.20000

\ùtoegevoegdaan250ml Maarsseveenw.
0
25[iluitStockIV
80^ uitStockIV
25HluitStock m
80HluitStock m
25uiuitStockH
80HluitStockII
25Hl uitStockI
80Hl uitStockI
25Hl uitvoorraad-Stock
80Hl uitvoorraad-Stock

Deconcentratievanhetoplosmiddelacetonindetestmediawasnooitmeerdan0.01%
-H. contubernalis-proef.
NominaleconcentratiefLig/lt.
0
0.00010
0.00032
0.00100
0.00320
0.01000
0.03200
0.10000
0.18000
0.32000
0.56000
1.00000

nitoegevoegdaan250mlMaarsseveenw.
0
25Hl uitStockIV
80Hl uitStockIV
25Hl uitStockIII
80Hl uitStock m
25Hl uitStockII
80Hl uitStockII
25Hl uitStockI
45Hl uitStockI
80HluitStockI
14Hluitvoorraad-Stock
25Hl uitvoorraad-Stock
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hiilagp TTa

Significantieverschillen van depercentages tijd besteed aan ventilatie,ander gedrag en inactiviteit na
96uurblootstelling aan PCP. Een (+) geeft aan dater wél en een (-) dater geen
significant verschil is (p<0.05).

ventilatie
concentratie (mg/l)

0.000

0.032

0.320

0.000
0.032

+

0.320"

+

_

concentratie (mg/l)

0.000

0.032

0.032

0.032

0.032

andergedrag

0.000
0.032

+

0.320

+

concentratie (mg/l)

0.000

inactivities

0.000
0.032
0.320

+
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biilageTTh

Significantieverschillen vandepercentageslijdbesteedaanventilatie,andergedrageninactiviteitna
96uurblootstellingaanCd.Een(+)geeft aandaterwéleneen(-)datergeensignificant verschilis
(p<0.05).

ventilatie
concentratie(mg/l)

0.000

0.032

0.100 1.000

0.000
0.032

+

0.100

-

-

1.000

+

+

+

2.000

+

+

+

-

3.200

+

+

+

-

andergedrag
concentratie(mg/l)

0.000

0.032

0.100 1.000

2.000

0.000
0.032

+

0.100

-

-

1.000

+

-

-

2.000

+

+

+

-

3.200

-

-

-

-

inactiviteit
concentratie(mg/l)

0.000

0.032

0.100 1.000

0.000
0.032

-

0.100

-

-

1.000

+

+

+

2.000

+

+

3.200

+

+

+
_

+
_
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2.000

biilageTic Significantieverschillen vandepercentagestijdbesteedaanventilatie,andergedrageninactiviteitna
24uurblootstellingaanparathion.Tevensisaangegevenofereenverschilistussendierendie
gedurende24uurwarenblootgesteldaan25 (ilen80 (JJaceton(perbakje).Een(+)geeft aandaterwél
eneen(-)datergeensignificant verschilis(p <0.05).
ventilatie
concentratie(^g/1)

0

0.00032

0.001

0.0032

0.01

0.032

0.1

25^1 Ac 80^1 Ac

0.032

0.1

25^1Ac 80^1Ac

0.032

0.1

25tilAc 80^1 Ac

0
0.00032

+

0.001

+

+

0.0032

+

-

-

0.01

+

-

+

-

0.0320

+

+

-

+

+

0.1

+

+

+

+

+

0.001

0.0032

0.01

andergedrag
concentratie(ng/1)

0

0.00032

0
0.00032

+

0.001

+

+

0.0032

+

-

-

0.01

+

-

+

-

0.0320

+

+

-

+

+

0.1

-

-

-

-

-

0

0.00032

0.001

0.0032

0.01

inactivitieit
concentratie (Hg/0
0
0.00032

-

0.001

-

-

0.0032

-

-

-

0.01

-

-

-

-

0.0320

-

-

-

-

-

0.1

+

+

+

+

+
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bijlage III NominaleengemetenconcentratiesPCPenCdna96uurenparathionna24uur.

NominaleconcentratiePCP(mg/l)

Gemetenconcentratie PCPna96uur(mg/l)
0.04
0.447

0.032
0.32

NominaleconcentratieCd(mg/l)

Gemetenconcentratie Cdna96uur(mg/l)
0.00±0.00
0.02±0.00
0.63±0.01
1.75 ±0.22
2.90±0.12

0
0.100
1.000
2.000
3.200
Nominaleconcentratieparathion(|ig/I)

Gem.concentratieparathion na24uur(u.g/1)

0.1
0.32
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