Uit de bodem- en natuurprogramma’s
PODYRAS, een methode om risico's van
vervuiling te bepalen in voedselketens en op
life-support functies.
Inleiding
Directe effecten Nierschade door Cd

PODYRAS (POpulation Dynamical Risk ASsessment models) heeft tot doel uitspraken te
doen over locatie specifieke risico's van vervuiling. Deze risico's worden door het model
bepaald als de effecten van vervuiling op de populatie dynamiek van en de bioaccumulatie
in regenwormen. Afhankelijk van de vragen die op een vervuilde locatie spelen kan het
model uitspraken doen over het functioneren van de bodem en over effecten op
doelsoorten die van regenwormen leven.
Om vragen te beantwoorden die gericht zijn op het functioneren van de bodem zoals het
instandhouden van life-support functies fragmentatie en koolstof-mineralisatie, kan
PODYRAS met een module worden uitgebreid (PODYRAS+).
Vragen naar de overlevingskansen van doelsoorten (waarvoor geldt dat regenwormen deel
uit maken van hun dieet) kunnen worden beantwoord door het model uit te breiden met een
module die de directe (Figuur 1) en indirecte (Figuur 2) effecten van de toxische stoffen op
deze soorten bepaalt. Hierbij wordt onder directe effecten verstaan de toxische effecten op
de predator (bijvoorbeeld nierschade) terwijl indirecte effecten het gevolg zijn van toxische
effecten op het voedsel (regenwormen) van de predator wat voor de laatste leidt tot een
voedseltekort.
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Figuur 3 toont het basismodel links in het stroomschema bepaalt de effecten van toxische
stoffen op de populatiedynamiek van regenwormen. Het basismodel bestaat uit twee
componenten: een component op het individu niveau dat de effecten van toxische stoffen
op het energiebudget van de individuen berekent en een populatie component die deze
doorvertaald via veranderingen in groei, reproductie en sterfte naar een effect op de
regenwormenpopulatie. Invoer gegevens zijn bioassay data over de groei en reproductie
van regenwormen onder invloed van toxische stoffen (of combinaties hiervan). Uitvoer
parameters zijn de populatie groeisnelheid, populatiedichtheid en biomassa.
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De uitgebreide versie van PODYRAS naar bodemfuncties is nog in ontwikkeling (PODYRAS+).
De uitgebreide versie naar doelsoorten heeft als invoer soortspecifieke gegevens over de
levensgeschiedenis en voedselsamenstelling van de doelsoort en als uitvoer,
voedselschaarste, nierschade en overlevingskansen van doelsoorten gegeven een bepaalde
toxische druk.
Voor een uitgebreide modelbeschrijving zie: Klok C, 2000. A quest for the role of habitat
quality in Nature conservation. Applications of population dynamical models in viability
analysis and risk assessment. Thesis. Alterra, Wageningen.

Resultaten
Het model PODYRAS kan worden toegepast om de risico's op effecten van bodemvervuiling
met Cd op dassen, kerkuilen, grutto's en spitsmuizen te bepalen en van koper op
regenwormen, dassen en grutto's. Het model is toegepast in een studie naar de effecten
van vervuiling in de Venen (Bosveld et al 2000), en geïmplementeerd in BONANZA.
Figuur 4 en 5 tonen een uitwerking van PODYRAS op de doelsoort Grutto. Figuur 4 laat de
directe effecten van bodemvervuiling met cadmium op de Grutto zien. Grutto's kunnen
deelnemen aan de reproductie vanaf hun tweede levensjaar. Uit de figuur komt naar voren
dat in het leefgebied van de Grutto bij een dieet wat voor een groot deel uit regenwormen
bestaat al voor de reproductieve fase nierschade kan ontstaan, wat de populatie negatief
kan beïnvloeden. Figuur 5 toont de indirecte effecten van bodemvervuiling met koper, die
zich uiten als voedselschaarste, in de provincie Gelderland zien. Uit de figuur blijkt dat in de
gebieden waar grutto's voorkomen de kans op voedselschaarste gering is.
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