Visdîeven in gevaar II
Vervolgstudie naar de effecten op de embryonale
ademhaling en EROD activiteit bij Visdieven
(Sterna hirundo) uit de kolonie op het
sluizencomplex bij Terneuzen
A.T.C.Bosveld,P.A.F, de Bie,
N.W. van den Brink & D.F.de Roode

ibn-dlo
Instituut voor
Bos- en Natuuronderzoek

*

IBN -DLO

Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
Postbus 167 1790AD DEN BURG-TEXEL

IBN-RAPPORT/T
IBN-RAPPORT 378, ISSN: 0928-6888

-T flSlJ-^opp
»app

Visdieven in gevaar II
Vergelijkende studie naar de embryonale
ademhaling en EROD activiteit bij visdieven
(Sterna hirundo) uit de kolonies op het sluiscomplex
bij Terneuzen en de Maasvlakte

A.T.C.Bosveld,P.A.F, de Bie,
N.W. van den Brink en D.F.de Roode

ibn-CllO

Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek

BIBLIOTHEEK"DEHAAFF"
Droevendaaisesteeg 3a
6708 PB Wageningen
IBM- DLO
instituutvoor Bos-en NatuuroncciG-..«
Postbus 167
1790AD DEN BURG-TEXEL

IBN-RAPPORT I
I

^ t ^i i «min iimMli'WW '

Wageningen1998
IBN-RAPPORT378, ISSN:0928-6888

IBN RAPPORT378-VISDIEVEN INGEVAARI

Voorwoord

Sindsvelejaren wordt door het Rijksinstituut voor Kust enZee (RIKZ) onderzoek
verricht in devisdiefkolonie (Sternahirundo) op het sluiscomplexvan Terneuzen
(Westerschelde). Ditin het kader van het biologisch monitoringprogramma en diverse
broedbiologische en ecotoxicologische onderzoeken. Deaanvankelijke toename van
aantallen broedparen in deze kolonie stagneerde in 1994- Hierna werd een aantalzorgwekkende ziekteverschijnselen geconstateerd en was het broedsucces herhaaldelijk
nihil. Dezeverschijnselen werden niet waargenomen in de overige kolonies in het
Westerschelde gebied.Om deoorzaken hiervan te achterhalen wordt in opdracht van
het RIKZonderzoek verricht door het IBN-DLO. In 1997is een pilotstudie uitgevoerd
waarin aangetoond werd dat intrinsieke factoren in het ei (waaronder mogelijk milieuverontreinigende stoffen) mede de oorzaak zijn van de aangetroffen verschijnselen. Op
grond van de pilotstudie is eenvervolgonderzoek ontworpen om meer zicht te krijgen
op de aardvan de effecten en de mogelijke oorzaak. In dit rapport worden de eerste
resultaten beschreven van dat vervolgonderzoek dat uitgevoerd is door het IBN-DLO in
samenwerking met het RIKZ.Medewerkers van het RIKZdie betrokken waren bij de
aansturing van het onderzoek (in het kader van het RIKZproject ZEEKWAL*WS*5) dan
wel de uitvoer van het benodigde veldwerk worden zeer bedankt voor de vruchtbare
samenwerking.
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Samenvatting

Sedert 1994worden er bij visdieven broedend op het sluiscomplex bij Terneuzenzorgwekkende verschijnselen waargenomen. Het broedsucces issterk verminderd en vele
kuikens vertonen infecties en bloedingen.Volgend op eerder onderzoek zijn in het
broedseizoen van 1998in deze broedkolonie eieren verzameld om in het laboratorium
uit te broeden en op afwijkingen te onderzoeken.Voor eenvergelijkend onderzoek zijn
eieren uit een succesvolle broedkolonie gelegen in deVogelvallei van de Maasvlakte als
referentie gebruikt. Vandeverzamelde eierenisgedurende de kunstmatige incubatie
het gewichtsverlies door verdamping bepaald. Deze bleek voor eieren uit Terneuzen
significant kleiner. Ook is deembryonale respiratie bepaald.Op de dag waarop de
eischaal aangepikt werd door het kuiken bleef de C0 2 productie van de Terneuzen
kuikens laag.Terwijl de Maasvlakte kuikens op die dag een sterke toename van de C0 2
productie lieten zien.
Deeieren zijn bebroed tot het moment vanaanpikken van de eischaaldoor het kuiken.
Alle eieren uit Terneuzen en de Maasvlakte hebben dit stadium bereikt. De gemiddelde
broedduur van deTerneuzen eieren was echter op dat moment één dag langer dan van
de Maasvlakte eieren.DeTerneuzen kuikens vertoonden in dat stadium een significant
kleiner lichaamsgewicht, een groter dooierrestant en een kleinere koplengte dan de
Maasvlakte kuikens.
Degezamenlijke resultaten duiden op eenvertraagde embryonale ontwikkeling
(langere broedduur) bij deTerneuzen kuikens èneen ontwikkelingsachterstand op het
moment van aanpikken. Kuikens die ondanks deze achterstand wel uit het ei komen
bezitten mogelijk minder weerstand en zijn meer vatbaar voor infecties met gevolgen
zoalsin het veld worden waargenomen.
Inde kuikenlevers is de microsomale ERODactiviteit bepaald als maat voor de blootstelling aanAh-receptor actieve stoffen zoals PCB's,dioxinen en verwantte
verbindingen. IndeTerneuzen kuikens werden vaker relatief hoge EROD activiteiten
(>6opmol/min.mg eiwit) gemeten, maar degemiddelde activiteit was niet significant
verhoogd t.o.v. de Maasvlakte kuikens. Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden
dat het niet waarschijnlijk is dat dioxine-achtige verbindingen een belangrijke rol
spelen bij de aangetroffen verschijnselen in devisdiefkolonie bij Terneuzen.Wel ondersteunen de gevonden resultaten deveronderstelling dat de effecten zoals bij Terneuzen
waargenomen worden veroorzaakt worden door in het eiaanwezige stoffen.
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