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Woord vooraf

In 1980 stuurde het bestuur van de Internationale Associatie voor Ecologie
(INTECOL) een brief aan de aangesloten landelijke verenigingen met het verzoek
zichte verdiepen indevolgende drie onderwerpen:
1. Het belang van ecologisch onderzoek, d.w.z. het gebruik van ecologische
informatie endeskundigheid, voor het beheer van natuurlijke hulpbronnen enhet
nemen van beslissingen inzake het milieu.
2. Het ecologieonderwijs.
3. Dereactievanecosystemen ten opzichtevanstressgemetenaandehand vande
persistentie, resistentie en elasticiteit van biotische gemeenschappen, en de ontwikkeling en waarde van indicaties over detoestand van het ecosysteem.
DeOecologische Kring,deNederlandseverenigingvanecologen,heeft gemeend
op dit verzoek te moeten reageren. Er werd in samenwerking met de vakgroep
'Wetenschapsdynamica' van de Universiteit van Amsterdam een discussiegroep
'Ecologieenbeleid'opgericht,diedestandvanzakenbijhetgebruikvanecologische
gegevensindeplanologische besluitvorming opnam, becommentarieerde enereen
rapport over opstelde. Het geheel werd besloten met een themabijeenkomst op 15
maart 1983in Amsterdam.
Het tweede thema is behandeld op een symposium te Groningen gewijd aan
'Onderwijs indeecologie'(november 1983).
NaaraanleidingvanhetderdeonderwerporganiseerdedeOecologischeKringop
14en15 oktober 1982eentweedaagssymposiumover'Ecologischeindicatorenvoor
de kwaliteitsbeoordeling van lucht, bodem, water en ecosystemen' te Utrecht.
Binneneenecosysteem kande'stress'vanenkelesoorten ofvaneendeelsysteemde
ecologen een handvat bieden om effecten van natuurlijke of anthropogene
oorsprong opdestructuur enfunctie vaneenecosysteem temeten,teevalueren,te
integreren en te voorspellen. Hierbij rijzen verschillende vragen, zoals: wat iseen
ecosysteem en hoe bepalen we de grenzen ervan (klein-groot, hoeveel en welke
organismen),hoemetenwedetoestand endus ookdestressineenecosysteem. Er
wordt momenteel alveelvuldiggebruik gemaakt van chemische parameters omde
toestandvanverschillendeecosystementemetenenafwijkingen tengevolgevaneen
ingreep te constateren - dit blijkt echter onvoldoende indicaties te geven voor de
gevolgenvan veranderingen inhet milieu opdebiotische componenten.
Dit boek isgebaseerd op delezingen dietijdens het laatstgenoemde symposium
zijn gepresenteerd. In eerste instantie wordt toegelicht wat men in het algemeen

onder ecologische indicatoren verstaat envervolgens.hoedenatuuronderzoekeren
-beheerder dit begrip opvatten. Vervolgens worden de ecotoxicologie en de
ecologische indicatoren specifiek voor, respectievelijk, lucht, bodem, water en een
combinatie vandiedrie fases besproken. Elke sectie begint meteenkorte, soms
historische,inleidingomhetbetreffende onderwerp indejuistecontextteplaatsen.
Daarna volgen een drie- of viertal bijdragen over het onderzoek, de eventuele
bruikbaarheid enbeperkingen vandeecologische indicator. Hetboek eindigtmet
beleidsmatige slotopmerkingen.
Wij zijn erkentelijk voor hetcommentaar opdehoofdstukken vanprof. dr.R.
Brouwer(RU,Utrecht),prof.dr.W. H.v.Dobben(Wageningen),dr.G.P.Hekstra
(MinisterievanVROM), prof. dr.J.G.tenHouten (Wageningen), prof. dr.J.H.
Koeman (LH, Wageningen) en prof. dr. J. Ringelberg (GU, Amsterdam). Het
Symposium werd mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van het
MinisterievanVolksgezondheid, Ruimtelijke OrdeningenMilieuhygiëne.

De redactie
E.P.H.Best
J. Haeck

Grondslagen van debioindicatie

I.S. Zonneveld

Enigebegrippen
Indiceren enkwaliteit
Hetbegripindicerenzoalsgebruiktinditboekduidtopzichtbaarmakenvanwat
niet direct zichtbaar is, namelijk de kwaliteit van lucht, water, bodem en de ons
omringende levendehave,kortomvan onsmilieu,hetecosysteem,waarvan ookde
mens afhankelijk is. Onder kwaliteit^verstaan we de mate waarin iets nuttig of
schadelijk is. Bij het bepalen van de kwaliteit kan men proberenindicatoren te
vindendiedirectietszeggenoverdekwaliteit.Ookkanmenzichtevredenstellenmet
indicatievanmilieufactoren, zoalsvochtgehalteenmineralensamenstelling, dieniet
zelf de kwaliteit zijn maar deze indirect medebepalen. Anders gezegd, men kan
indicatie met twee verschillende motivaties toepassen:
- om ietste weten over het geïndiceerde, inde sfeer van zuiver wetenschappelijk
onderzoek;
- om overdekwaliteit vandatgeïndiceerde tekunnen oordelen, indesfeer vande
toepassingen.
Dat laatste iseen stap verder, want het vereist eenvooronderstelling over goed en
kwaad, waarbij ook een maatschappijbeschouwing komt kijken. In dit hoofdstuk
beperken wij ons tot de indicatie sec. Schroevers behandelt in zijn hoofdstuk het
begrip kwaliteit met betrekking tot detweede motivatie.
Wijzers, maatstavenennormen
Indicerenbetekentletterlijk'aanwijzen'. Zoisdewijzervaneenklokeenindicator.
Omtekunnen aanwijzen heeft meneenmaatstaf (criterium)nodig:bijvoorbeeld bij
deklokisditeentijdseenheid. Daarnaast heeft meneennorm nodig omte kunnen
interpreteren wat deaflezing betekent voor het doel waarvoor men indiceert.
Van Leeuwen(198lc)wijsteropdatdezebegrippen nogaleensworden verward.
Vooralleduidelijkheid wilikdaaromhiervaststellendatbijbiologischeindicatiehet
aanwijsmiddel (de wijzer) levende materie is,variërend van onderdelen van organismentotcompleteecosystemen.Ecologischeindicatieiseenwijderbegrip,daarbij
wordenookmedeniet-biologischeparametersdieaanhetecosysteemtemetenzijn,
gebruikt.

De norm slaat soins'op de kwaliteit als geheel, maar meestal op de grensvoorwaarden vaneenagensdat dekwaliteit bepaalt. Dat laatste kunnenzijn abiotische
milieufactoren, zoals water, nutriënten en gifstoffen. Bij zuiver wetenschappelijk
onderzoekisernietduidelijksprakevaneennorm,menconstateerteentoestanden
verder gaat men niet.
De maatstaven hangen nauw samen met het type aanwijzer en kunnen variëren
van de kleur van een weefsel, de bladstand, tot de soortensamenstelling van een
compleet ecosysteem uitgedrukt inkwantitatieve of kwalitatieve eenheden.
Waarombiologischeindicatie?
Waarom zoumenbiologischeindicatiegebruiken ookalshetgaat omfysisch en
chemisch waarneembare en meetbare factoren? Daarvoor zijn zesredenen:
1. Cumulatieve processen van sterk fluctuerende factoren kunnen met één enkele
momentopname via een chemische of fysische bepaling niet beschreven worden.
Grondwater, beschikbaarheid van stikstof in de bodem en klimaateigenschappen
zijn de klassieke voorbeelden.
2. Fysischeenchemischebep_alingen_zijndikwijls tijdrovend en/oftekostbaar om
in ruimte en tijd vaak te herhalen. Reacties in bijvoorbeeld de vegetatie of fauna
kunnenhelpeneenbeperktaantalfysischeenchemischemetingenteextrapolerenin
ruimte en tijd. Bodemkwaliteiten, klimaatzones zijn belangrijke voorbeelden.
3. Soms isde hoeveelheid en/of intensiteit van het werkende agens zodanig (laag)
datchemischeenfysischebepalingenzeeringewikkeldeniniedergevalnietaccuraat
genoegzijn. Bijvoorbeeld opextreemarmebosgrondenlaatdevegetatienogduidelijkeengradiëntzien,terwijlditdoor chemischebepalingen nauwelijks mogelijkis.
Slechtsdeextremenkunnenviachemischemethodenwordenaangetoond(Bannink
etal., 1973).
4. Somsisdecombinatievaneffecten belangrijker dandefactoren apart. Bijvoorbeeldindicatievanbodemvocht isaltijd eenreactieopzowelhethangwateralshet
viahetfreatisch niveaugereguleerdebodemwater.Vruchtbaarheidsindicatieisveelaleengecombineerde reactie op P, K, MgenNetc.(Bannink etal., 1974).
5. Van groot belang is ook dat de eigenlijke operationele werking van allerlei
factoren zeermoeilijktemetenis.VaakkomtdebepalingneeropwatVanWirdum
(1981) noemt: deconditionele factoren. Dat zijn factorenLcomplexen waarmee de
betreffende echte operationele factoren wel samenhangen, maar die niet zelf het
werkelijkeagenszijn.Inverschillendegevallenmagmenzelfsstellendatdeeigenlijke
operationelewerkingennogonbekend zijn.Doornuhetbiologischeffect tebepalen
krijgt men een realistischer beeld dan door iets aan een 'vermeend' agens zelf te
meten.Bovendienzijndiezogenaamdedirectemetingeninwezenuiterstruw.Watis
bijvoorbeeld derelatietussenhetsubtieleprocesvanionenuitwisselingtussengrond
en plantenwortel vergeleken bij de grof-chemische afbraakmethoden van met geweldfijngemalen, van alle structuur enleven ontdane bodemmonsters?
Eenvoorbeeldvanconditioneleomstandighedenisbodemstructuur,vaakgesim10

plificeerd gekarakteriseerd door detextuur. Defactoren water, zuurstof, beschikbaarheid van mineralen ('vruchtbaarheid') hangen daar nauw, maar op complexe
wijze, mee samen. Een goed voorbeeld is ook het door Bannink et al. (1973)
gepubliceerde verband tussen fosfaatcijfers, bodemtypen envegetatie-eenhedenin
bosgronden (fig. 1).Het blijkt dat er binnen één bodemtype een correlatie bestaat
tussen in 2mol/l HCl oplosbaar fosfaat en vegetatietypen, echter de absolute
waardevandecijfersverschillenzeersterkperbodemtype.Relatietussensnelheidin
afbraak van organische stof, complexe ijzerverbindingen en P,die per bodemtype
(opzichzelf eencorrelatief complexvanfactoren) andersligt,moetdeoorzaak zijn.
Verfijnde oplostechnieken voor fosfaat die meer aansluiten bij de in de natuur
voorkomende processen vermogen niet aan de bezwaren tegemoet te komen. De
bemestingsleer stoot inhetalgemeen opdezeproblemen, ook waarhet(vergeleken
metbosgronden)omdeveelgrotere hoeveelheden mineralen inakkersgaat.Inhet
algemeenwordenlandbouwbemestingsadviezendanookopgrotendeelsempirische
grondslaggegeven.Dechemischebodemanalyseskunnenalleenwordengebruiktals
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Fig.1. Hetverbandtussenin2mol/1 HCloplosbarefosfor enhetvegetatietypeopdiverse
bodemeenheden inNederlandse Douglasbossen.
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rekeningwordt gehouden metallerleiconditionelefactoren, enzijn nietinabsolute
zin bepalend.
6. Tenslotteisereenbelangrijke redenvoorbiologischeindicatiealshetgaatomde
kwaliteitvaneenbepaaldeomgevingvoor(verwante)levensprocessen,ofomhetwel
en wee van het indicatiemiddel zelf of van het ecosysteem waarvan het indicatiemiddeleenhoofdattribuut is.Ditiso.a.hetgevalbijdespontanevegetatieinbossen,
akkersen graslanden. Dit komt neer op 'de patiënt zelf vragen hoe hij zichvoelt'.
Voor hetbepalen vandeactueletoestand isdit debeste methode.
Eenpatiëntdiezichnietlekkervoeltweetechternietaltijd wàten'hoeveel'eraan
mankeert.Daarvoorisverderonderzoeknodig.Biologischeindicatieisveelalzuiver
kwalitatief. Debovengenoemde 'conditionele'werkingen zijndaar deoorzaak van.
Insommigeweinigcomplexegevallenkunnenfysisch/chemischebepalingeninzicht
geven in kwalitatieve aspecten. Combinatie van biologische en chemisch/fysische
indicatie is vaak nuttig, vgl. op grote schaal: 'Lifezones' van Holdridge waarop
landschapsschaal, klimaatindicatie via vegetatie, topografie en klimaatstations
worden gegeven, op kleine schaal: /Ivena-coleoptyl-methodeen dierproeven voor
bepalingvan groeistoffen, hormonen, vitaminen etc. Biologischeindicatoren enbioindicatie
Bioindicatie
Bij biologische indicatie maakt men gebruik van relatief gemakkelijk waar te
nemen reacties van levende materie als aanwijzer. Dit staat tegenover het min of
meer direct meten van die milieufactoren zelf.
Biologische indicatie wordt zeer lang toegepast. Sinds mensenheugenis hebben
jagers,herdersenboerenaandeplantengroeienaanhetgedragvandierenhetmilieu
herkend aan dehand waarvan de plaats van hun nederzettingen, hunjachtgebied,
hun akker en weidegrond bepaald werd. Pellerwoinen, een Finse mythologische
figuur,zaaideelzenopdenatte,dennenopdedrogeplaatsen.Depre-technologische
volkenvanWest-Afrika herkennennogsteedsdegoedegrondenaande Gau-boom
{Acaciaalbida),hetGaya-gras(Andropogongayanus)enookaandeRoan-antiloop
(Hippotragusequinus).
Biologischeindicatieismogelijk omdaterrelatiesystemenzijnwaarinhetgedrag,
de vorm en het voorkomen van biologische verschijnselen van allerlei aard verbonden zijn met werkingen van het milieu. Deze werkingen kunnen abiotisch van
aardzijn:warmteenkou,droogteennattigheid,hetaanwezigzijnvanmineralendie
nodig of giftig zijn, maar ook van biologische aard zoals het grazen, vertrappen,
bemesten door dieren.
InallegevallengeldteenhoofdjKelin^e ecologie:vanelkewerking(actie)isereen
minimum,noodzakelijke en eeninaximum toelaatbare intensiteit (hoeveelheid) te
onderscheiden. Daartussen"ligtdeoptimale toestand voor eenbepaalde reactie op
die milieufactor. Bij mineralen heet een overschrijding van het maximum toelaat12

bare:vergiftiging. Eenniettoekomenaanhetvereisteminimumheet:eendeficiëntie,
eentekort.Inhetalgemeenzijnernauwelijksvergiften, veeleerhoeveelhedendietot
vergiftiging leiden. Met name deplantenvoedingsstoffen alsstikstof, kali en fosfor
kunnen deficiënt zijn maar ook giftig, afhankelijk van dedoses.
Bioindicatoren
Dragers van het leven zijn in volgorde van integratieniveau: macromolecule,
organel, cel, weefsel, orgaan, organisme, populatie, gemeenschap, ecosysteem,
bioom. In de praktijk blijken al deze 10niveaus gebruikt te kunnen worden voor
indicatie. Everts beschrijft in zijn hoofdstuk hoe de chromosoomstructuur bruikbaar is(macromolecule enorganel) omdewerkingvangifstoffen aantetonen;het
bioom, het complexe ecosysteem dat brede klimaatzones omvat, indiceert deze
daardoor (ziedereedsvermeldelifezones van Holdridge).Demeest voorkomende
integratieniveaus voor de praktische indicatie zijn echter de weefsels en organen,
plant- en diersoorten endegemeenschappen (met name vegetatietypen). Weefsels
vinden met name toepassing voor de indicatie van vervuiling. Beschadiging isde
maatstaf waaraandeintensiteitwordtafgelezen. Eenveelgebruiktetoepassingopde
randvanbioindicatieishetbepalenvangehalteaangeabsorbeerdematerialendoor
plantenweefsels als absorbtiemiddel.
Een bekend voorbeeld van een orgaan als indicatieagens ishet reeds genoemde
y4ve«a-coleoptyl.Zo kan ook hetverwelken vanzonnebloembladen alsmaat voor
vochtspanning dienen en tevens als voorbeeld van gebruik van de patiënt om te
tonenhoehijzichvoelt.Eigenlijkgaathethieralomeenorganisme.Hetzelfdegeldt
voorallerleigroeistofproeven mettalvandierenenplanten. Voordeindicatie van
luchtverontreiniging is een beperkte groep van planten ingeschakeld. Posthumus
gaat inzijn hoofdstuk hierverder op in.
Bijdereedsgenoemdeervaringvanherders,boerenenjagerszijnhetookvaakde
soorten dieeenrolspelen. Denaam'zorggras'voor Holcusmollishangt samenmet
hetuitlandbouwoverwegingen zorgelijk karaktervandesituatiealsdezesoortinde
akkersverschijnt:eentekenvanuitputtingvandevruchtbaarheid. Deoudeboerdie
verteltdat hijinhetpikkedonker opzijn sokkenkanvoelen waardebestegronden
zijn,weetdat deakkerdistel slechtsvoorkomt opdeallerbestegronden, zijhet dat
eenteveelopslordigboerenduidt.Tochiserdelaatstejaren,metdeopkomstvande
landbouwscheikunde en de technologie in het algemeen, kritiek geweest op deze
oudeboerenwijsheid bijhetgebruikvanplanten alsindicatoren. Dezekritiek isten
deleterecht (hier kom ik later opterug).
Het gebruik van vegetatietypen alsgeheel iseenvolgend integratieniveau. Door
vegetatietypen alsgeheeltegebruiken, wordt eendeelvandebezwarendieaan het
gebruik van enkele soorten kleven opgeheven.
Een belangrijk hulpmiddel bij biologische indicatie is het gebruik van groei en
levensvormen in de plaats van het al of niet voorkomen van soorten (zie ook het
hoofdstuk van Oosterveld).
13

Eenzelfde soort zal in zijn groeivorm bepaalde milieuomstandigheden kunnen
aantonen,zoalsseizoensinvloedenmaarookfactoren vanlangereduurofgebeurtenissenuithetverleden. Zokanmenindesubarctische strekenenindealpinezone
aandevormvandebomendesneeuwbedekkingaflezen. Dezelfdeboomsoortzieter
heelanders uitalsdehoogte vandesneeuw indewinter sterk verschillend is.Ook
allerlei vormen van graas- en lokale windinvloed kunnen op deze wijze worden
aangeduid. Schreiber (1977) gebruikte takdeformaties door het afvriezen van
knoppen alsindicatievan klimaatschommelingen inhetverleden. Hetgebruikvan
groeiringen in hout voor hetzelfde doel maar dan over langere perioden iswelbekend.
| Levensvormen daarentegen zijn erfelijke eigenschappen dieteinterpreteren zijn
alsaanpassingen aan het milieu(hier kom ik later opterug).
Beperkingenvan bioindicatie
Het gebruik van organismen als indicator is onderhevig aan beperkingen die
samenhangen met hetvolgende.
71.")Dewetvan Baas Becking-Beyerinck stelt:dat 'alles(diasporen) overalisen dat
hetmilieu selecteert'. Hetblijkt echter dat deaccessibiliteit ookeenbelangrijke rol
speelt.
_' f f O v ' ^ ^
/2) Dewetvandefysiologische (potentiële)enecologische(actuele)amplitudeleert,
dat concurrentie en tolerantie, prioriteit en primariteit mede het voorkomen van
soorten bepalen.
• 3,/ Dewetvanderelatievestandplaats-constantiesteltdatsoortenzichtenopzichte
van eenbepaalde milieufactor meer kritisch gedragen naarmate zeverder van hun
optimum afkomen.
'[AJ Het complexe karakter van factoren maakt dat de correlatie met een bepaalde
gemetenfactor varieertnaarmateanderefactoren medeinhetspelzijn.Hetmoeilijk
meten van operationele factoren ten opzichte van conditionele factoren speelt
daarbij een rol evenals'synergie'.
DeeerstgenoemdewetvanBaasBecking-Beyerinckgeldtslechtsinredelijkemate
voor organismen met zeer lichte en tevens in overmaat geproduceerde diasporen,
' zoals bepaalde mossen, varens, bacteriën en wieren. Zelfs hier is aangetoond dat
heersende windrichtingen bepaalde gebieden beter bereikbaar maken dan andere.
Voor demeesteandere organismen zijnerallerleibarrières dietransport verhinderen, zoals bergruggen en oceanen, zodat er vele plaatsen zijn waar zebest zouden
kunnen groeien ('een niche aanwezig is', 'hun epharmonie zou passen') maar ze
niettemin ontbreken.
Concurrentiekaneenminstensevenbelangrijkeandereredenvoorhetniet-voorkomenvaneensoortzijn. Eenanderesoortheeft deplaatsvandebetreffende soort
ingenomendoordat dieanderesterker.is,hemdusverdringt,ofdoordatdieandere,
hoewelevensterk,ertoevalligeerderwasenzichnietverdringen laat(prioriteit),of
doordateropdieplaatseenonderdehuidigeomstandighedenmindergeschikte,uit
14

een vorig stadium van de successie stammende, soort als relict aanwezig is, die
vooralsnog maar niet af wilsterven (primariteit).
! Concurrentie, prioriteit en primariteit samen bepalen de hierboven als tweede
genoemdewet,diesteltdatfysiologische (potentiële)enecologische(actuele)standplaatsamplitudennietgelijkzijn.Nietteminonderscheidtmenindepraktijk stikstofindicatoren, vochtindicatoren etc. Er zijn zelfs handboeken met indicatiewaarden
persoortongeachtdeconcurrentiepositie waarinzezichbevinden(Ellenberg,1974;
Londo, 1975). Deze lijsten hebben regionaal een redelijke geldigheid en zijn gebaseerd op algemene veldervaring waarbij binnen een lokaal gebied, veel van de
concurrentieaspecten schattenderwijs zijn geïncorporeerd.
Dewetopderelatievestandplaatsconstantie isdoorWalter(1973)geformuleerd,
metnamevoor hetverschijnsel dat plantendieinvochtigeklimatengoedthuiszijn,
in drogere klimaten zich 'terugtrekken' op de vochtiger bodems of in vochtiger
topoklimaten. Zo hebben de galerijbossen langs rivieren in de savannegebieden
duidelijkverwantschapmetdebossenopdevlaktenenplateau'sindemeervochtige
zones. In het algemeen wordt waargenomen dat een soort in het centrum van zijn
verspreidingsgebied opallerleigrondenvoorkomt, maarzichnaarderand toeweer
beperkt tot specifieke edafische situaties,en daar dus een goede indicator kan zijn
voor bepaalde milieuomstandigheden. Onder akkeronkruiden komen o.a. goede
voorbeelden voor.
Tenslotte is er het complexe karakter van milieufactoren, de moeilijkheid om
echteoperationelefactoren tekunnenonderscheiden. Erzijnplantesoortendiesterk
reageren op de nutriënten die vrijkomen bij snel mineraliserende organische stof
(stikstof,fosfaat metname),zoalsleverkruid,bitterzoet,vlier,harigwilgenroosje,en
ookeenboom alsdees(zieookhethoofdstuk van Oosterveld). Dezesituatiedoet
zich voor in vochtige gebieden met een fluctuerende grondwaterstand en eutroof
karakter,maarookopkalkrijkegrondenopkalksteenofdroogvallendesedimenten
ver boven de invloed van grondwater. Dezelfde soorten zijn dan ook te vinden in
lijstenvan'freatofyten' (plantendieschommelendgrondwateraanduiden)envande
kalkaanwijzers.Infeitereagerenzeopdeoperationelefactorenfosfor enstikstof,die
echterworden'geconditioneerd'doorsnelafbrekende humus.Eigenlijk zijn hetdus
indicatorenvooreutrofieveroorzaaktdoorsnelleafbraak vanorganischestof.Deze
afbraak wordtechtergeconditioneerddooröfschommelendgrondwater,ofkalkdie
beidededynamiek van het proces bevorderen.
Deafbraak zelfheeft plaatsdoordeactiviteitvanbacteriënenandereorganismen.
Devraag rijst dan: Wat wordt er nu eigenlijk geïndiceerd? Toch ishet voorkomen
van genoemde planten een waardevol indicatiemiddel.
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Hetgeïntegreerd gebruik vanplant-,vegetatie-enlandindicatie
Combinatievansoorten
Bij de indicatiemethode moet men dus rekening houden met de in de vorige
paragraafgenoemdebeperkingen.Ditkano.a.doornietafzonderlijke soortenmaar
>'combinatiesvan^ soorten^mjvegetatieëenhedeti, te betrekken bij de indicatie. De
voordelen hiervan zijn:
'7- Door meersoorten tegebruiken wordtdeindicatie scherper,zelfsindienergeen
concurrentie of synergetische effecten tussen de soorten zouden bestaan (fig.2).
Z- Doormeersoortentegebruikenwordteventueellokaalafwijkend gedragvaneen
bepaalde soort gerelativeerd.
J - Devegetatieëenheidalsgeheelduidt eenalgemenecomplexe milieutoestand aan
die veelal samenhangt met bepaalde conditionele factoren, waarmee dan een bepaalde operationele factor weergecorreleerd kan zijn.
Een combinatie van het gebruik vanvegetatieëenheden (eventueel ook landeenheden)metenkelesoorten isdezogenaamde Coïncidentie ofIJkingsmethodeingevoerd door Tüxen (1955). Hierbij bepaalt men bijvoorbeeld via tabellen of een
andere matrix-methode, decoïncidentie tussen een bepaalde operationeel geachte
factor, gemetenaanfysische ofchemischewaardenalsN,P,Kofgrondwater,eneen
,; bepaalde syntaxonomische vegetatieëenheid. Men kan daarvoor ook) indien bekend,een*bodemeenheidnemen.Hierdoorisgewaarborgddatconcurfentieverscb.illenende wetvan relatieve standplaatsconstantie weiniginvloed kunnen hebben.
y Banninketal.(1973,1974)hebbendezemethodeuitgewerktvoordeindicatievan
grondwaterenvanglobalechemischevruchtbaarheid metbehulpvanakkeronkruidenen(tendeleook)naaldbosondergroei. Degevondenindicatorenkondenworden
ingedeeld in ecologische groepen van soorten met een vergelijkbare ecologische
amplitudevoorbepaaldemilieufactoren. Iniedereveldsituatiebehoevennietalletot
eenecologischegroepbehorende soortenvoor tekomen,maar menheeft altijd wel

t#-a-J
8 pH

Fig.2. Gebruikvanenigeplantesoorten voordeindicatievaneenmilieufactor. 1, 2 en 3:
actueleecologischeamplitudovandrieverschillende^plantesoortenvoorbodem-pH.a:de
amplitudovandepHwaarbijalledrieplantesoortenvoorkomen.
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een aantal soorten beschikbaar voor de indicatie van een bepaald vocht- of vruchtbaarheidstraject.
Hetgebruik vanindicatorwaarden, zoalsdoor Ellenbergen Londo gepropageerd,
wordt gevaarlijker naarmate men het gebied ruimer neemt. Aan de andere kant
beperkt men zich daar nooit tot het gebruik van een enkele soort, maar past een
mathematische^verwerkingtoe waarbij de indicatorwaarden van vele soorten geïntegreerd worden.
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Vegetatie, structuur en levensvormen als indicatie
Structuur en levensvormen kunnen een belangrijke indicatjejeveren. Het Hydrotypensysteem van Iversen (1936) beschrijft aanpassingen aan de factor water. Het
'gehalte' aan diverse soorten levensvormen dat hierop is gebaseerd kan dienen als
maat voor het lokale hydrologische regime (Zonneveld, 1960). Heel bekend is het
systeem van Raunkiaer (1937), dat berust op aanpassingen aan het ongunstigste
seizoen (overwinteringsstrategie). Hierdoor isdit systeem geschikt voor klimaatsindicatie met name van biomen, maar ook van plantenassociaties.
Door Zonneveld (1960)zijnvoorbeelden gegevenvan indicatievan hydrologische
factoren, zoals overspoelingsduur en de mechanische invloed van stroming en
golven, oplevensvormen diemenkan uitdrukken alslevensvormenspectra of ook in
andere coëfficiënten. Op luchtfoto's geven horizontale structuurkenmerken vaak
aanduidingen; zokunnen stippenineenopen gebied duidend opkleine vegetatieëlementen, maar ook 'patchiness' in vegetaties of gewassen, een aanduiding van extreme omstandigheden vandynamiek betekenen (vaak zoutgehaltevande bodem!).
De verticale structuur in bossen is sterk gerelateerd aan vochtvoorziening via het
klimaat. Van hettropisch regenbos totdesteppen zietmeneeneenvoudiger worden
van de structuur en hoogte.
Van een veellagig (bijna geheel gevuld) profiel van boomlagen, nagenoeg zonder
of met open kruidlaag, bijdeevenaargaat het bosnaardehogerebreedtetoe overin
duidelijk gestratificeerde structuren met een uitgesproken hoge boomlaag, lage
boomlaag, struik- en kruidlaag en nog verder naar open 'woodlands' en savannen
meteensteedsmeer open wordende éénvormige boomlaag boveneen grassynusium.
Naar de woestijn toe maken deze plaats voor open steppen met lage struiken,
kruiden en grassen. Door menselijke invloed is echter dejtructuur over zeer grote
oppervlakte verstoord zodat levensvormenspectra en ecologische sportengroepen
meer houvast bieden.
Gebruik van het landconcept
Een ver doorgevoerde integratie bij ecologische indicatie maakt gebruik van het
landconcept. Naast vegetatiegegevens alshiervoorvermeld, maakt mengebruik van
abiotische landeigenschappen als relief, bodem e.d. die samen met de vegetatie
'landunits', soms op bepaalde schaal 'landsystems' genoemd, karakteriseren. Deze
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'landtypen' zijn dan indicatief voor een hele serie eigenschappen die als 'hoedanigheden' van belang zijn voor landwaardering (Zonneveld, 1979).
In het voorgaande zijn de life zones van Holdridge reeds genoemd. Het gebruik
vandepositionelewerkingen(VanLeeuwen, 1981;VanWirdum, 1981)voorindicatievan het milieu berust ook ophetintegreren vandeabiotische landschapsfactor.
Dit betreft ruimtelijke toestanden waaruit het bestaan van bepaalde operationele
factoren kunnen worden afgeleid. Het eenvoudigste voorbeeld is het relief. De
laagste plekken zullen alsgevolgvan zwaartekracht materialen ontvangen van de
hogere. Dit kan bijvoorbeeld water zijn, maar ook van alles opgelost in water. Zo
toonde VanLeeuwen(1966, 1981)aandatdepotentiëlekwaliteitvoor natuurwaardensamenhangt metzulkegradiëntsituatieswaareenoligotroof milieu'heerst'over
eeneutroof milieu,d.w.z.dathetoligotrofegebiedligtbovenheteutrofe(zoetboven
zout, mineraalarm bovenmineraalrijk). Wanneer meneendergelijke situatie waarneemt kan men dit dusals een indicatie voor de potentiële kwaliteit van dezicher
tussenbevindendegradiëntgebruiken,ookalsdieopdatmomentniet onmiddellijk
actueelwaarneembaaris.Dezeconstateringkanzowelmetbiotischevegetatiekarte[ ringalsabiotische middelen(geomorfologische en/ofbodemkartering) plaatsvind)en.
Kwantitatief tegenoverkwalitatief
In het voorgaande zijn de mogelijkheden en beperkingen behandeld van de
bioindicatiemethoden. Ikwilwaarschuwen voorpogingendezetegebruiken opeen
tekwantitatieve manier. Kwantitatievegegevenszijn zelfs metnauwkeurigechemische en fysische methoden moeilijk te verkrijgen. Dit wordt veroorzaakt doordat
zoveel factoren niet vatbaar zijn voor dit soort metingen, terwijl van sommige
conditionele zaken de meting slechts indirecte waarden oplevert. De biologische
indicatoren mogen direct op de operationele factoren reageren, echt kwantitatief
werken ligt niet in de aard van de methoden besloten. Men zal zich in de meeste
gevallenmeteenkwalitatief gegeventevreden moetenstellen,meteendiagnosevan
watergaandeis.Heeft menwerkelijk kwantitatievegegevensnodigomintegrijpen,
dan zal meneencombinatie vanindicatie viade organismen en chemisch/fysische
bepalingen moetenzoeken,waarnaast hetexperiment invelegevallen onvermijdelijk is(Zonneveld, 1982).
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Denoodzaak vaneenecologisch kwaliteitsconcept

P.J. Schroevers

Indicatoren voorkwaliteit?
Eenindicator,zokunnenwehetsamenvatten,iseendingdatzichtbaar, hoorbaar
ofvoelbaarmaakt,watopzichzelfnietzichtbaar,hoorbaarofvoelbaaris.Vaakgaat
het daarbij om tamelijk concrete zaken, die wemisschien ook weldirecter zouden
kunnenervaren.Eenzuurgraadkunjeookproeven,maareenpH-meteriseenbeter
instrument. En alsje die niet bijje hebt, dan is het prettig om te weten dat de
aanwezigheid vanSphagnumcuspidatumbetekent,datdepHnietbovende6,5kan
zijn.Enalsdeopslagvankwikinbepaaldeweefselsvanvisseneengoedeafspiegeling
vormtvanhetvoorkomenvankwikinhetwater,danmaaktdithetwaarnemeneen
stuk gemakkelijker. Maar meestal bedoelen wetoch welmeer, als wehet overeen
indicator hebben. Alswedematevaninvloed vandezeeophetwaterwillenweten,
dan kunnen we het chloridegehalte in dat water vervolgen door middel van heel
eenvoudigetitraties.Tochbestaatereenindrukwekkendebrakwatertypologie,waarinallerlei organismen fungeren als indicator voor de mate van brakheid. En vaak
zienwezelfsnog,datdemetingen metbehulpvandieorganismeninstrijd zijnmet
dievan onzetitraties. Enhetgekkeis,dat wedanaandieorganismen méérwaarde
toekennen danaandegemetenchloridegehalten (Den Hartog, 1963).Hetgaat ons
niet om kale chloridecijfers: het gaat om de respons van het totale patroon van
betrekkingen in eenecosysteem; respons op devoortdurende wisselingvan rust en
dynamiek dieeigenisaanwaterdatergensdoordezeewordt beïnvloed. Brakwater
•vertoont eeneigenkarakter, en omdiereden kennen weheteenkwaliteittoe.
Endaarmeezijnwebijonsbegrip'kwaliteit'terechtgekomen. Kwaliteitisietswat
niet zichtbaar, niet hoorbaar, niet voelbaar is, maar wat door onze indicatoren
zichtbaar, hoorbaar of voelbaar wordt gemaakt. Kennelijk ishet zo,dat achterde
werkelijkheid diewewaarnemen eenanderewerkelijkheid schuilgaat:eenabstracte
werkelijkheid, niet van dingen maar van principes. Is 'kwaliteit' zo'n principe?
Kunnen wij,"door naar dedingen om onsheen tekijken, planten, dieren,gemeenschappen, weefsels, zuurstofconcentraties, iets zeggen over dat moeilijk fenomeen
'kwaliteit'?
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Kwaliteit:eenbronvanverwarring
HydrobiologenvandeProvincialeWaterstaatvanUtrechtvondenkortgeledenin
eensloot indebuurt van Bunnikeenaantaldiatomeeën (kiezelwieren)die normaliterthuishoren ineenspeciaalvennentype. Ditvennentype,datvroegerin Drenthe
en Noord-Brabant hier en daar te vinden was,isdoor eutrofiëring praktisch verdwenen. Menkanduswelzeggen,dat hiervaneenbijzondere toestand sprakewas.
WasdegemeenschapergensindeStaatsbossen van Brabant of Drenthe gevonden,
dan washeteenargument geweest omhet watereenstatusvanreservaat tegeven.
Maar helaas,ditwasniethetgeval.Noggekker:hetginghieromeenslootlangsde
autosnelweg, die van Oudenrijn naar Arnhem loopt en wel in het gebied waar
werkzaamhedenplaatsvindenvoordeaanlegvaneenverkeersknooppunt: datzelfde
verkeersknooppunt,datdeafrit moetleverenvoordewegdooreenmooibosgebied,
hetbosAmelisweerd,tegendeaantastingwaarvannatuurminnend Nederlandmeer
dan tienjaar heeft gevochten (Van der Peijl &Grimbergen, 1983). Deaanleg van
dezewegheeftzoaanleidinggegeventotomstandighedendiegunstigwarenvoorhet
optreden van heel zeldzame algensoorten, waar we terecht waarde,aan hechten.
Maardiezelfde wegaanlegheefttotgevolggehad,dateenbosvaneeuwenoudwerd
verminkt. Betekent zo'n weg nu een verrijking voor Nederlands natuur of een
verarming?
Daarkomtnogietsbij. Indeslootleefdengeenvissen.Hetkanbestzozijn,datze
indiegemeenschap nietthuishoren:vennenzitten ookvaakzondervis.Maar zulk
waterlangsdegrotewegzitnatuurlijk vollood.Jezoujeookkunnenvoorstellendat
het water er te giftig voor was. Milieuhygiënisch valt er dus wel wat op aan te
merken. Maar dat neemt toch niet weg,dat dezeldzame soorten zicher prima bij
voelenenzichkennelijk vanhetlood nietsaantrekken. Zwaremetalenhoevenvoor
natuurlijke diversiteit helemaal geen belemmering te zijn, zeker niet als het deze
kleine, lager georganiseerde wezens betreft. Verschillende onderzoekers hebben
aangetoond dat voor zware metalen, bestrijdingsmiddelen, temperatuur en andere
fenomenen, fysiologische rassen bestaan, zodat dat wat verdwijnt, vroeger of later
weer kan worden vervangen. En vooral bij micro-organismen kan zoiets heelsnel
gaan (Johnson, 1952;Moraitou-Apostolopoulou &Verripoulos, 1978).
Wat is nu de kwaliteit van deze sloot? 'Abominabel' zeggen sommige deskundigen:'hetwater stiktvanhetloodenervalt nietsmeetedoen'.'Dat magjezoniet
zeggen', beweert een andere looddeskundige. Dat vissenerniet in leven, hoeft nog
niet te betekenen dat ze het lood niet verdragen. Dat kan net zo goed door de
relatievevoedselarmoede komen. Inzulkeslotenleeft nooit vis. Enbovendien zijn
dezeslotenniet bedoeld omuittedrinken. Ervallennogheelanderedingenmeete
doen. Milieukarteerders vinden de hele redenering maar niks. Het gaat niet om
gehalten aan lood. Hetgaat omhetreilenenzeilenvaneenstuk natuur, waarvoor
hetlood éénvandebedreigingen vormt. Hierweetdenatuur kennelijk hethoofd te
bieden.Zijvindenheteenprimasloot,wanterziteenbijzondere levensgemeenschap
in. Maar de Vrienden van Amelisweerd hebben er geen goed woord voor over.
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Kiezelwieren- misschienzijnertien,vijftien NederlandersdieooitnaardeBunnikse
vondsten zullen kijken. Ondertussen wasdie sloot noodzakelijk bij de vernietiging
van een bos, waar duizenden van profiteerden: die sloot had er volgens hen nooit
mogen komen. Zozienwe:zoveelhoofden, zoveelzinnen. Hetzijn allemaalecologen die er iets van zeggen, maar wat ze zeggen is bij ieder anders. Praten over
kwaliteit betekentterechtkomen ineenwirwarvan opvattingen, tegenstrijdigheden
envooroordelen. Wiedieuitdagingaanvaardt, dieweetdat hijzichineenwespennest steekt.
Eenecologische omschrijving vankwaliteit
Iskwaliteit eennatuurprincipe? Kunnen wijdoor naardedingen omonsheente
kijken iets zeggen over het fenomeen kwaliteit? Zo vroegen we ons af. In ons
voorbeeldzagenwehoemoeilijkdatis.Kwaliteitiseenveelkoppigmonster.Zouden
wein staat zijn omhetgemeenschappelijke inaldieverschillen teontdekken enin
eengoededefinitietevangen?Inhetboekje'Landschapstaal'(Schroevers, 1982)van
dewerkgroep TheorievandeWLO(Werkgemeenschap van Landschapsecologen)
wordt kwaliteit als 'verhouding tussen milieu-eisen en functievervulling' gedefinieerd. Ik vind dat zelf een goede definitie. Ze geeft aan, dat in uiterste instantie
kwaliteit een ecologisch begrip is,want hoe weover functievervulling ook mogen
denken; vanaf voetballen of windsurfen tot het overleven van de menselijke soort
toe:derelatietotmilieueisenstaatcentraal,enwatiserméérecologischdantepraten
over milieueisen?
Eeninkringenvanwaterbeheerders inhetwaterbeheer veelgebruikte definitieis
'kwaliteit isde mate waarin een gegeven situatie overeenkomt met een standaardtoestand'. Zeiswat praktischer, directer dan de vorige, maar zedrukt in feite het
zelfdeuit.Inbeidegevallenwordtietsheelconcreets:eenaangetroffen situatie,een
veld van menselijk handelen, in verband gebracht met iets abstracts als een standaardtoestand, ofhetcomplexmilieueisenvandesoort.Zodrukkenbeidedefinities
één ding bijvoorbeeld aardig uit: kwaliteit is een interpretatie:ze probeert een
gegeven situatie,ietswatje buitenhebtwaargenomen ofervaren,teplaatsen ineen
kader watje zelf door actief nadenken heb gemaakt.
Dat kader, die standaardtoestand, kan op natuurlijke principes gebaseerd zijn.
Het geeft dan een toestand weer die wij als maatgevend menen te moeten zien op
striktecologischegronden. Dehydrobiologen van Utrechts Provinciale Waterstaat
zouden hun sloot biologisch gesproken de kwaliteit 'ven' mee kunnen geven. Ze
relateren danhunvondstaaneenabstract-typologische indeling.Onderzoekersdie
zichindezebenaderingthuisvoelen, zeggenweleensdat zijkwaliteit alleenalseen
'toestand'willenzien.Datisnietzo'ngelukkigeomschrijving, wantzeinterpreteren
weldegelijk;maardieinterpretatiegaatinopkwalitatievehoedanighedenenwilmet
goedenslecht,metwaardeoordelennietstemakenhebben(DeLange&DeRuiter,
1977).Iedereen zalhetermeeeenszijn,dat het bestuderen vandie hoedanigheden
eenopdracht isvoordeecologischewetenschap,maarhetisdevraagofhetpubliek
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zichdaar ergvoor zal interesseren.
Anders ishet met dieandere groep van kwaliteitsbeoordelaars. De standaardsituatie,dieindedefinitie genoemd wasbetekentvoorhenietsmeer:hetisvoorhen
eentoestand diezealseennatestreven ideaalzien. Hetwater indeBunnikse sloot
vertoontheelonalledaagsekenmerken,endaardoorzijnzegeneigd omdietoestand
alswaardevoltebeschouwen. Alswededefinitie opdezemanier interpreteren, dan
komenweineenmaatschappelijke discussieterecht. Wegaandanuitspraken doen
over'goed' en'niet goed', enverlaten daarmee het terrein van de wetenschap.
De maatschappelijke betekenisvaneenecologisch kwaliteitsbegrip
Inditboekwordtdoorecologenoverkwaliteitinderuimezingepraat.Zijvinden
dus, dat hun wetenschappelijke inzichten en methoden hun weldegelijk demogelijkhedengevenomover'goed'en'nietgoed'tepraten.Tochligtdezaakcomplexer.
De meeste wetenschappers hanteren wel kwaliteitsuitspraken, maar ze definiëren
kwaliteit niet. Dat willenzeookniet.Zezettenzichvooralaftegendezogenaamde
objectieve wijze,waarop natuurwaarden inhetverledeninkaart zijngebracht. 'Dat
kanniet',zeggenze,'latenwedatmaarvergeten.Laathetaandedemocratieoverom
wenselijkheden aan te geven. Dan zullen wij de normen en technieken wel verschaffen waarmeegemetenkanworden.Wijwillenfunctiegericht bezigzijn.Alswij
overkwaliteit praten,dandenkenweaandiehéélconcreteveldendiedoor mensen
alskwaliteitwordenervaren:bruikbaarheid vanwater,bodemenluchtvoorallerlei
zakendieonzegezondheid enonzeeconomieaangaan. Enalsweover indicatoren
praten,dan bedoelenwemeetmethoden omoverdezedingenuitsprakentekunnen
doen. Dat isal moeilijk genoeg. Laten wevooral niet meer willen.'
Het isom zuiver praktische redenen verstandig om niet meer hooi opje vork te
nemendanjetillenkan,maarwieditstandpuntalseenprincipewilzien,diemoeten
wijtochbestrijden. Wathierinfeitegebeurtis,datmenhethelekwaliteitsbegripuit
deecologieverbant. Menwilerweloverdenken, maarmenwilhet nietecologisch
definieren. Men verwijst bij een definitie naar beleidsuitspraken van onze eigen
overheid,deEuropese Economische Gemeenschap ofvandeRaad vanEuropa.Ze
hebbennatuurlijk gelijk.Waardeuitspraken zijnniethetdomeinvandewetenschap.
Maardathoudtnietautomatisch in,datweonskritiekloosmoetenrichtennaarwat
ervanonsverlangd wordt,endatweonsmoetenbeperkentoteenstukje technische
invullingvoorfunctiesdiedenatuurwordenopgelegd.Danvergetenwedestrekking
van onze landschapstaai-definitie, waarin functievervulling immers wordt betrokken op milieueisen? In laatste instantie komt het oordelen over goed en niet goed
neer op 'to be or not to be',endat iseen strikt ecologische keuze. Daarin zijn wij
mensen niet anders dan het driedoornige stekelbaarsje, de groene specht of de
boterbloem.
Men zou het een lastig bijverschijnsel van de mens kunnen noemen, dat hijeen
denkend wezen is.Dat maakt dat hij op verschillende manieren een aanspraak op
zijn omgeving kan maken, en daardoor in belangentegenstellingen verwikkeld
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wordt. HetvoorbeeldvandeBunnikseslootheeftereenpaarlatenzien.Wijkunnen
alsecologendiebelangentegenstellingen nietuitdewçreldhelpen,maar wijkunnen
welaangeven dat zeallemaal ietsmetdat overleven temaken hebben. Wijkunnen
latenziendatbelangenconflicten opdekortetermijn tesussenzijn,maardatdateen
aanleidingkanzijnvoornieuweproblemen opdelangetermijn;problemendiemet
overleven te maken hebben. Zó gedacht, gaat het wel degelijk om ecologische
grenzen, preciesals bij stekelbaars, groene specht en boterbloem.
Ecologenkunnenzinnigoverkwaliteitpraten;nietdoortevertellenwatgoedisen
watniet,maarweldoorargumentenaantedragenwaarmeegeoordeeldkanworden,
argumentendievooralgeldenvoordelangetermijn,vooreenleefbaretoekomst.Ze
zullendatmoetendoen.Nogsterker:inuitersteinstantieisdithetenigebelangrijke,
watwijecologendewereld tebieden hebben:hetgevenvaneen wetenschappelijke
fundering voor de manieren waarop over waarden wordt nagedacht. Menselijke
cultuur is altijd een zoeken naar een juiste balans tussen het wenselijke en het
mogelijke, tussendehaalbaarheden diedemenszichsteltendebeperkingen diede
natuurhemoplegt.Tegenoverdevraag:'Watwilikbereiken?'hoortaltijd devraag
testaan 'Wat zijn degevolgenalshet misgaat?'Diebalansisinonzedagengrondig
verstoord, dat is ons allen bekend. Die laatste vraag komt tegen het haalbaarheidsgeweld van een groeieconomie maar slecht aan bod. Het is een vraag naar
kwaliteitendecriteriakomeninlaatsteinstantiebijdeecologenvandaan. Ecologen
die dit niet erkennen ontlopen hun verantwoordelijkheid. Ze zeggen die aan de
democratie te geven, maar in werkelijkheid geven ze die aan de economische
haalbaarheidsmodellendienogsteedsonswereldbeeld schijnen temoeten bepalen.
We hoeven maar te letten op de manier waarop naar werkloosheidsproblemen
wordtgekeken,compleet metalletreurigetoestanden rond dekabinetsformatie en
watdeskundigen vanrechtsenlinksdaarovertevertellenhebben.Enindeslagom
de natuur blijkt dezealtijd een sluitpost tezijn in plaats van een basisvoorwaarde.
Vooraanstaande politiciluisterengraagnaardeskundigen,dat isonsbekend, maar
waarom komen zeniet bij ons?
Eenkwaliteitsoordeel alsresultaat vaneenholistisch natuurbeeld
InhetIndicatief Meerjaren ProgrammaWater 1980- 1984(Anon., 1981)voorde
sanering van het oppervlaktewater (IMP) van 1975 werd voor het eerst de term
'algemeneecologischefunctie' ingevoerd. Watersaneerders warennietgelukkigmet
depragmatischefunctiebenadering. 'Waterisméérdaneenoptelsomvan deelfuncties',zostelden ze.Hetiseenlevendietsenwekunnenernietonderuit, hetookals
zodanigtegemoettetreden.Hetwaseenprogressieftrekjeenhetvalttebegrijpendat
dat op ecologen heel plezierig overkwam. Helaas geldt dat veel minder voor de
uitwerking van dat beginsel. De aanpak van dat probleem, die ecologisch wetenschappelijk is bedoeld, blijkt in werkelijkheid een vorm van nostalgie te zijn: aan
biologischewaterbeoordelaarswordtgevraagd,hoe'natuurlijk' onzewaterenzijnen
zijproberendatteachterhalendoornaarhetverledentekijken. Hetjaar 1900wordt
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min of meer als een keerpunt gezien. Vóór dietijd leefde de mens in vrede met de
natuur,daarnanietmeer.Enwatmenwiliseensoortteruggangnaartoen.Isdatniet
eenvorm van nostalgie?
Hetiseenonjuiste gedachtengang. Demensvan toenleefde nietinvredemetde
natuur, zijn manier van omgaan met de natuur wasanders dan de onze, maar dat
kwamomdatdeeconomischestructurentoenanderswarendannu.Enomgekeerd:
onze natuur is niet minder natuurlijk dan die van toen: zeisde vanzelfsprekende
respons opaldatgenewatdemensonderneemt. Hetblauwwier Oscillatoria tenuis,
datvaak onzeslotenoverwoekert,iseentekenvanvervuiling,maarprachtigomte
zien,even prachtig als de klaprozen en kamilles langsde snelweg. Zehoren bij de
economie van vandaag en zevormen daarvan een spontane weerslag;zeer natuurlijk; in ieder geval méér natuurlijk dan dedraaihalzen in het natuurreservaat, die
alleen dank zij nestkastjes zichweten te handhaven, of dan de heidevelden van de
Hoge Veluwe,die met veel kosten en moeite vrij worden gehouden van berken en
Amerikaanse vogelkers. De natuur van 1900wasveelrijker dan dievan nu;datis
waar. En zich aan die rijkdom spiegelen kan geen kwaad. Voor een algemene
ecologischefunctie kandiversiteiteengoedcentraalcriteriumzijn,maarwemoeten
hetverleden nietalseenmaatstaf daarvoor nemen. Beterishet omeengedachtete
ontwikkelen overdemanieren waarop diediversiteittot stand komt,hoe menselijk
handelendaarinvloedopkanuitoefenen enook,hoeditcriteriumzichverhoudttot
andere eigenschappen vande,natuur,eigenschappen waarwijalsmenswaardeaan
hechten. Alswedaartoe in staat zijn, dan kunnen onzewaardecriteria een belofte
voor detoekomst inhouden. Dan zijn zeprogressief.
Stellen wij ons voor: een gezelschap bezoekt een veengebied. Het verblijft er
meerdere urenenledenvan hetgezelschapmoetenzichafentoeeven verwijderen.
Volgendjaarzienweopdieplaatsenbrandnetels.Hierheefteenuitwendigedynamische kracht de diversiteit van het veen verhoogd. Zo kan eutrofiëring, het binnendringen van mineralen, de groei van nieuwe soorten bewerkstelligen, en of dat nu
brandnetelszijnofwelriekendenachtorchissen,datismaareengradueelverschil.Op
•diemanier moeten weonshetontstaan vanblauwgraslanden ofdedesmidiaceeënrijkdomvandeOisterwijksevennenvoorstellen.Diversiteitenoernatuurhorendus
nietonverbrekelijk bijelkaar;derelatietussenmensennatuuriseenheelandere.Een
zekerematevanbeïnvloeding isgoedvoordenatuur, enhetisniet'demens'diede \
zaakjverpxutst, maarveeleereenjiiet indehand gehouden proces.Inzo'nvisieisde
mens niet strijdig met denatuur. Integendeel, er zijn veel parallellen, eneen uit de
handgelopeneconomiezouerweleensdeoorzaakvankunnenzijndathetookmet
denatuur uit de hand isgelopen.
Deze gedachte is van grote betekenis voor ons kwaliteitsconcept. Ze houdt
bijvoorbeeld in,datoudewaardendieverdwenenzijnnóóitmeerterugkomen,maar
ze houdt óók in, datjviejrw^e^ûnarQische_j££rjigudingen, nieuwe kansen voor de
natuurkunnenscheppen.Wijzoudenalsecologendaardepotentieskunnenaanwijzen en de voorwaarden voor kunnen aangeven. Zou dat niet een betere basis zijn
voor eenalgemene ecologische functie?
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Hetecologische kwaliteitsbegripalshulpbijtoekomststrategieën
Stellen wij ons voor, dat mensen die betrokken zijn 'bij het probleem van de
Bunnikse sloot uit het begin van dit verhaal zich door het betoog aangesproken
voelen,endatzebesluiten omeensmetelkaar omdetafel tegaanzitten.Zevinden
het tegek, dat zezo verschillend oordelen, terwijl zetoch hetzelfde bedoelen. Hoe
zouzo'ngesprekkunnentoegaan?Allemanierenwaaropoverkwaliteitgedachtkan
worden vinden werond detafel terug. Alleen degene die aan het woord kwaliteit
geenwaardeoordeel wildeverbinden, heeft afgehaakt. Hijheeft belangrijker dingen
tedoen,vindthij. Hetfeit,dathierventoestandenwordenaangetroffen opeenplaats
waargeenvenindeomgevingtebekennenvalt,datmaakjenietelkedagmee.Hijis
gauw een monstertje gaan halen enzit nu achter zijn microscoop.
Defunctiegerichte beoordelaars zijn aanwezig. Zij waren het die naar het lood
gekeken hadden. Aanvankelijk,waren ze alleen geïnteresseerd in de vraag of het
ontbreken van vis nu een goede indicatie kan zijn of niet. Dat er andere waarden
waren,dat zagenzenatuurlijk wel,maar hun bijdrage aan zo'n beoordelingwasze
toch nietduidelijk. Maardediatomeeënmanbrengtzeaan hettwijfelen. Lood - en
voor andere min of meer systeemvreemde stoffen geldt het natuurlijk net zo- kan
een gemeenschap grondig aantasten, maar hoeft dat niet tedoen. Theoretisch, zo
merktiemanduithetgezelschapop,zoujejezelfskunnenvoorstellen,dateenbéétje
lood in het water best goed isvoor diatomeeën: het kan andere kwalijke factoren
onderdrukken bijvoorbeeld. BestaaterinBelgiënieteenheelbijzondere loodflora?
(Ernst, 1965).De loodman erkent dat deinvloed van een teveelaan lood best heel
lang onopgemerkt kan blijven, maar dat plotseling de helegemeenschap in elkaar
kanstorten,doordaterietsandersgebeurt.Hijmompelthetwoord'synergisme',wat
nietsverklaart,maarwellaatziendatdeproblemenvandiatomeeënenloodveelmet
elkaar te maken hebben.
Debiologische waterbeoordelaars en Vrienden van het boszitten aan het begin
vandezittingelkaarnogalindeharen.Maareengezamenlijk standpuntwordttoch
wel, dat als een gebied vernietigd wordt, delen van dat gebied er wel bij kunnen
varen.Menselijkeinvloedhoeft nietperséslechttezijnvoordenatuur,deVrienden
erkennen dat. Dan blijkt, dat éénvan de waterbeoordelaars zelf in de bomen van
Amelisweerd had gezeten toen eractiesgevoerd werden.
Natuurlijk blijvendetegenstellingenalsdeverschillendemensenvoorhunbelangenopkomen. Maar ergloortwelonderlingbegrip.Zebeseffen bijvoorbeeld, datde
verschillende benaderingen tochergenshetzelfde verhaaltevertellen hebben, maar
dat hun onderlinge verschillen vooral voortkomen uit functionele beperking en
schaalbeperking die ze zichzelf opleggen. Ze beseffen ook, dat de in totaal toch
negatievebalansergveeltemakenheeft meteen'téveel';eenteveelaan dynamiek,
veroorzaaktdooreenteveelaanenergie.Maarplaatselijk kandattoteenverarming
vandebodemleiden:een'teweinig'treedtopendatkandebronzijnvaneennieuwe
biologische rijkdom. Zo zouden zij tesamen kunnen opkomen voor een andere
omgangmetdenatuur. Hunervaringenhebbendatopgeleverd,ondankshetfeitdat
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die ervaringen soms tegengesteld zijn. Het gezelschap besluit die gedachte uit te
werken.ZemakeneenanalysevanhetNederlandse landschapdoordeeeuwen.Zo
komen ze erachter, waarom nu specifieke organismen op specifieke plaatsen
groeien. Ze relateren dit aan energiegebruik door de eeuwen heen, ze weten het
schaalbegripf hanteerbaar temaken enzeanalyseren derelatiedieerbestaattussen ;
^diversiteit,en.produktiviteit, waarmee ze tegelijk het probleem tussen natuurbe- /
schermerenboerindebeschouwinghalen. Zekomentot eenecologischkwaliteits- i
model,vergelijkbaar meteconomischemodellenvancentrumenperiferie,daardoor
vooreconomengoedtelezenentebegrijpen. Enmetdatstukproberenzeompolitici
eneconomen van de betekenis van hun argumenten te overtuigen.
Zogaathetinwerkelijkheid natuurlijk niet.Omalsecologenenigeinvloedophet
beleidtekunnenuitoefenen vraagtwelmeerdaneengroepjemensendatineenpaar
zittingentoteentoekomstmodelkomt.Enalsdatmodelereenmaalis,danzullener
heelwat belangen moeten wijken en zalde strijd niet zoeenvoudig zijn. Maar wel
blijkt, dat de vraag om zo'n ecologisch kwaliteitsconcept een belangrijke vraagis.
Wezullen ereenantwoord op moeten zoeken.
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Ecotoxicologie - Inleiding

J. H. Koeman

De term ecotoxicologie issinds enkelejaren in het spraakgebruik ingeburgerd.
Het aandachtsgebied is duidelijk, het betreft het vakgebied dat zich richt op de
bestuderingenbeoordelingvanmogelijkeschadelijkeinvloedenvanchemicaliënop
ecosystemen.Disciplinairgeziengaathethierbijomeenpluriform vakgebiedwaarin
eensynthesetot stand komtvantoxicologie,milieuchemieenecologiezoalsaangeduid in onderstaande driehoeksverhouding.
toxicologie

ecologie

milieuchemie

Detoxicologiebemoeitzichprimairmetdeeffecten ophetniveauvanhetindividu
van een soort. Hiervoor is kennis en inzicht noodzakelijk met betrekking tot de
fysiologie,pathologie,biochemie,immunologieenanderebasiswetenschappenwaarinhetfunctioneren vandemensenandere organismenwordenbestudeerd. Milieuchemici doen metingen over het voorkomen van chemicaliën in het milieu en
analyseren processen die van betekenis zijn voor de verspreiding, depositie en
afbraak vanstoffen. Ditzijngewoonlijk wetenschappers diehunbasisvindeninde
analytische chemie, biochemie en microbiologie. Toxicologen en milieuchemici
kunnensamenbeoordelenofondernatuurlijke omstandighedensprakekanzijnvan
een zodanige blootstelling van organismen dat dit zalleidentot een toxisch effect.
Tenslotteishetdeecologiedieonderzoektwelkeconsequentieseentoxischeffect op
één of meerdere soorten heeft voor de betrokken populaties alsmede voor andere
organismen die deel uitmaken van het betreffende ecosysteem. De ecoloog is een
bioloogmetspecialistischekennisvandelevenscyclivanorganismen,kringloopprocessenindenatuur,populatiedynamicaenanderezakendievoorhetontrafelen van
de betrekkingen tussen organismen onderling en hun abiotische omgeving nodig
zijn. Ecotoxicologen die het gehele gebied beheersen zijn_er niet, tenzij men deze
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functionarissen identificeert alstoxicologen metgevoelvoordeecologieenmilieuchemie ofalsecologen metgevoelvoordetoxicologieenmilieuchemie. Demilieuchemicus verdient dit predikaat minder gemakkelijk gezien een gewoonlijk te geringefysiologische enalgemeen biologische basis.
Deinbrengvandetoxicologiej)ij deevaluatievan ecotoxicologische risico'svan
chemicaliënberustophetkwalitatief(aardvanheteffect) enkwantitatief(effect van
dosisofconcentratie enrelatiestussentijd eneffect) registreren vandeeffecten van
chemicaliënpersoort.Opdiewijzekandepotentiëlekwetsbaarheid wordenbepaald
van soorten of bepaalde taxonomische groepen. De relatief gevoelige soorten zou
menvanuit detoxicologie gezien kunnen beschouwen alsindicatoren voor milieuschade. Dit zijn organismen waarbij het optreden van effecten onder praktijkomstandigheden van het gebruik of de lozing van stoffen het eerst mag worden
verwacht. Die effecten kunnen zijn het optreden van sterfte, veranderingen in de
voortplantingsparameters, orgaangewichten enactiviteitvanbepaaldeenzymenen
bijvoorbeeld cytogenetischeeffecten. Deindicatorfunctie kansomsmeetbaarzijnop
populatieniveau wanneer de effecten consequenties hebben voor bijvoorbeeld de
leeftijdsopbouw ofomvangvanpopulaties. Ditbehoeft nietsteedshetgevaltezijn.
Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat oversterfte wordt gecompenseerd door een
verhoogdevoortplantingsactiviteit ofimmigratievanindividuenvanelders.Populatieparameters kunnen indergelijke situaties geen indicatorfunctie vervullen.
Devolgendebijdragenaanditonderdeelzullenillustrerenopwelkewijzeecotoxicologische indicatoren dienstbaar kunnen worden gesteld aan het onderzoek naar
milieukwaliteit.
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Dierlijke indicatoren inrelatietot debeoordeling
vanneveneffecten van dechemische vectorbestrijding
J.W. Everts

Inleiding
Bestrijdingsmiddelen wordenopgroteschaalinhetnatuurlijk milieuaangebracht
bijdebestrijding vanziekteoverbrengers(vectoren)enlandbouwplagen. Voor Afri-.
ka zijn voorbeelden van deeerste:
- rivierblindheid, waarbij devector,dekriebelmug Simulium damnosum alslarve
wordt bestreden door derivieren te bespuiten,
- bilharzia of schistosomiasis, waarbij stilstaand en stromend water wordt behandeldtegendevectoren(waterslakkenvandegeslachtenBulinusenBiomphalaria)en
- slaapziekte,waarbijrivierbossenenmoerasvegetatiebespotenwordentegen Glos•»'«a-soorten(tseetseevliegen).
Voorbeelden van landbouwplagen zijn:
- sprinkhanenplagen, waarbij oasesenwadi's worden bespoten en
- vogelplagen waarbij bomen enandere broedplaatsen worden behandeld.
Inallegenoemde gevallenzijnalternatievebestrijdingsmethoden nogniet operationeelofteduur. Erisdeuitvoerendeinstantiesoverhetalgemeenveelaangelegen
de schade aan de natuur tot een minimum te beperken. Dit gebeurt door het
bestrijdm~g1mïïd3eien de toepassingstechniek zodanig aan te passen dat minimale
schade wordt veroorzaakt. Omdat de omstandigheden waaronder gespoten wordt
vanstreektotstreekverschilleniskennisvereistvanderisico'sinmeerderesituaties.
Het onderzoek dat hier besproken wordt heeft betrekking op de effecten van
chemische bestrijding van tseetseevliegen in West Afrika (Ivoorkust en Boven
Volta), van 1978tot 1981. De operaties hadden in allegevalleneen experimenteel
karakterenwerdendaarom opbeperkteschaal(100- 500km2)uitgevoerd, waarbij
meerdere middelen gelijktijdig werden getest. De uitvoerende instanties waren de
Wereldgezondheidsorganisatie ende Wereldvoedselorganisatie.
De bestrijdingsmiddelen werden aangebracht in bossen langs rivieren en rond
dorpen, opderustplaatsen vantseetseevliegen. Hetspu^chemakangebaseerd zijn
opeenpersistente ofopeen'knock-down'-toepassing. Bijdeeerstemethodewordt
eenhoeveelheidinsekticideaangebrachtdievoldoendeisvooreenwerkingsduurvan
enkelemaanden. Debehandelingwordtééntotdriemaalperseizoenherhaald. Bij
detweede methode wordt eengeringe hoeveelheid insekticide verspoten,juistvoldoende om alle actieve plaaginsectefl te doden. Individuen die na de bespuiting
uitkomen worden, voordat zij zich kunnen voortplanten, door een volgende
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bespuitinggetroffen, enz. Decycluskanuit 5 - 7behandelingen bestaan. Deeerste
methode isgoedkoper, maar ook schadelijker voor het milieu.
De insekticiden die over het algemeen bij de bestrijding worden toegepast zijn
gechloreerde koolwaterstoffen enpyrethroïden. Het onderhavige onderzoek betrof
campagnes waarbij endosulfan, deltamethrin, permethrin en Cypermethrin werden
gebruikt. Deeffecten vanendosulfan endeltamethrin konden bij meerderegelegenheden worden geobserveerd.
\
Hetmetenvandeecologischeschade
Het onderzoek naar neveneffecten richt zich op (1) schade die meetbaar is op
populatiemveau en(2)de.periode^waaroverdezewaargenomen kanworden. Onder
schade wordt verstaan het optreden van een aantalsvariatie die,doordat dezezich
onderscheidtvandevariatiediehetgevolgisvanalleanderebeïnvloedende factoren,
in verband kan worden gebracht met deverstorende factor. Bij sommige tseetseecampagneswordtditonderscheidnietwaargenomen. Ditkanhetgevolgzijnvande
geringe nevenefecten (Russell-Smith, 1982) of de gebruikte onderzoeksmethoden
(Müller et al., 1981).
Hetecosysteemvandegetroffen habitats (devegetatie,degrond enhetwater)is
complex. Daarom worden voor het onderzoek naar neveneffecten observatiesgedaan aaneenbeperktjiantal soorten:indicatoren voor schade.Ditzijn soortendie
eenvoudigenopgroteschaaltebèrnonsteTëhengemakkelijk teherkennenzijn,die
vanecologischofeconomischbelangzijnendieeenspecifiekegevoeligheidvertonen
voor het toegepaste bestrijdingsmiddel. De indicatorwaarde van deze soorten is
gebaseerd op gemeten effecten in de tijd: verschillen in aantallen vóór en na de
behandeling.Ditintegenstellingtotdevelebekendeecologischeindicatoren,diebij
momentaneobservatiedoorhunaan-ofafwezigheid informatieverschaffen overhet
milieu.
/Vindt er een eenmalige behandeling plaats, dan dienen de waarnemingen in het
behandelde gebied te~wordenvergeleken met die in een onbehandeld (controle)gebied. Devergelijkbaarheid vandecontrolevereisteenintensief voorafgaand onderzoek.Hoelangerechterdeperiodewaaroverdeeffecten zichdoengelden,hoemeer
waarnemingen uit het controlegebied aan vergelijkbaarheidswaarde inboeten. Dit
kanenigszins ondervangen wordendoor meerderecontrolegebieden aantewijzen.
Naverloopvantijd zalindemeestegevallenhersteloptredenenzaleensamengaan
van waarden uit de controle endie uit debehandelde zonegevonden worden. Een
andere benadering kan wordengevolgd bijeenmeermalen herhaalde behandeling.
De aantalsveranderingen die alleen optreden na elke toepassing mogen worden
toegeschreven aan die toepassing. In dat geval zijn geen waarnemingen uit een
controlegebied vereist.
Uit voorafgaand onderzoek van Koeman et al. (1978), Takken et al. (1981)en
Smies et al. (1980) is gebleken dat bij de tegen tseetseevliegen effectieve doses
endosulfan enpyrethroïdengeenschadewerdveroorzaaktbijwarmbloedigedieren.
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Takken et al. (1981)hadden gevonden dat insekten en schaaldierpopulaties door
pyrethroïdenwerdengetroffen, metnamegarnalen.Vissenblekenbijuitstekgevoeligvoor endosulfan. Over de effecten op langere termijn wasechter niets bekend,
noch over specifieke gevoeligheid van soorten, genera of families.
Waargenomen schade
Demethoden voor bemonsteringvandebetreffende faunaonderdelen kunnenin
principe alle vangmethoden zijn die gestandaardiseerd kunnen worden. Voor dit
onderzoek was het verder van belang dat vallen plaatselijk in grote aantallen
vervaardigd konden worden,dat hetmateriaal onaantrekkelijk wasvoor debevolking,endatdevalgedurendeenkelewekengeenonderhoud nodighad.Indebossen
werd gebruik gemaakt van ingegraven vangblikken voor de lopende, en malaisevallen(eensoort indevegetatiegeplaatstetent meteenvangpot indenok)voorde
vliegende fauna. Decorrelatie tussen enkele milieufactoren enaantallen gevangen
dierenwerdberekend vooreenaantalgroepen. Hierdoor konden vangstverschillen
tussendevallengeminimaliseerd worden.Bijvoorbeeld:hoefijner detextuurvande
grond, hoe hoger de aantallen gevangen-krekels. Op deze manier kon volstaan
wordenmet 10malaisevallenen30vangblikkenperstrekkendekilometerrivierbos.
Gedurende het seizoen 1980/81 waren 50 malaisevallen en 150 vangblikken op
verschillende plaatsen in Ivoorkust geïnstalleerd.
In het water werd gebruik gemaakt van werp-, slag-en sleepnetten voor vissen,
vandrift-enplanktonnetten voorinsektenengarnalenenvankunstmatigsubstraat
voor op stenen zittende insektelarven. Dit bestond uit betonnen blokjes die waren
opgehangeninhetwater.Verschilleninaantallenzichdaaropvestigendedierenvóór
ennaeenbehandeling, invergelijkingtot dieineencontrolegebied, gavenveranderingen aan die het gevolg waren van de bespuitingen. Alle methoden waarbij
menselijke activiteitvereistwaswerdengestandaardiseerd naarduurentijdstip. De
vismethodenwarengerichtopeenkwalitatief resultaat:hetalofnietverdwijnenvan
enkelesoortenofeenheelvisbestand.Waarhetmogelijkennodigwaswerdentevens
visuelewaarnemingengedaan:acuteeffecten opbepaaldeorganismenkunnensoms
niet worden gemeten maar welworden gezien.
Voorbeelden van inhetwaterwaartenemeneffecten worden weergegeveninde
figuren 1 tot3.Infiguur 1 isaangegevenhoehetdagelijksnatuurlijk verloopvande
drift (dierendiezich,gedurende bepaalde urenvandedaglaten meevoeren metde
stroom)kanveranderenonderinvloedvaninsekticidetoepassingen. Hetduidelijkste
effect van de behandeling wordt gewoonlijk waargenomen bij eendagsvliegelarven
(Ephemeroptera)enaanzienlijk mindergevoeligblijken delibellelarven(Odonata).
Figuur2geeftdesamenstellingweervandemassaafdrijvende slachtoffers vaneen
seriebespuitingen,waarbijopvaltdatdegarnalenbijdederdebehandelingnietmeer
voorkomen. De figuur heeft betrekking op een bespuiting met deltamethrin. Hetzelfdeinsekticideveroorzaakthetinfiguur 3weergegeveneffect opdefauna vanhet
kunstmatig substraat. Eéneendagsvliegenfamilie (deTricorythidae) isna tweebe32
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Fig. 1. Veranderingen in de dagelijkse drift vanbenthische organismen alsgevolgvan
insekticidetoepassingen.
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Fig.2. Aquatische slachtoffers van drie achtereenvolgende behandelingen van derivieroevervegetatie met deltamethrin.
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Fig. 3. Eendagsvliegen diezich vestigen op kunstmatig substraatblokjes gedurendeeen
bespuitingscyclus metdeltamethrin (?=geen gegevens beschikbaar).
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spuitingenverdwenen,omaanheteindvanhetmonsterseizoenweerterugtekomen.
De larven van Simulidae bliken bij zo'n bespuiting grotendeels te verdwijnen.
Binnen een week zijn zij weer aanwezig, waarbij de'populatie dan alleen uit de
jongstelarvestadiabestaat.Degrootstegarnaaldieinhetbezochtegebiedvoorkomt
{Macrobrachiumvollenhovenii,circa 20cm lang),werd door deltamethrin slechts
tijdelijk beïnvloed. Dedieren gedroegen zich afwijkend ensommigen raakten verlamd en dreven af. Herstel trad na tweedagen in. Effecten op de visstand werden
waargenomen bijendosulfan-toepassingen. Bij 100gactievestofperhatrad sterfte
openbij200genmeerwerddevisstand plaatselijk uitgeroeid. Enkele karperachtigen {Epiplatys sp. en Aphyosemion sp.) vertoonden sneller symptomen van
vergiftiging dan andere soorten. Ook bij het herstel werden verschillen gevonden
tussendesoorten. Tilapiasp.enLatesniloticusbehoordentotdeeersteimmigranten.
In vangblikken en malaisevallen werden door ons in de savanne 3000-4000.
verschillendesoortendierengevangen,waarvan naarschattingslechtseenduizendtalalbeschrevenis.Bijdespinnenwerden 130vermoedelijkesoorten onderscheiden,
waarvan ongeveer de helft nieuw blijkt voor de wetenschap. Deze cijfers laten
duidelijk het belang zien van de taxonomie voor een toegepast entomologisch
onderzoek als het onze.
De spin Aporoptychus lamottei(waarvan alleen de mannetjes beschreven zijn)
bleekbijuitstekgevoeligvoor bespuitingen vanzoweldeltamethrin,alspermethrin
en Cypermethrin. Zes weken na de behandeling trad herstel op, waarbij alleen
volwassen (dusvan elders afkomstige) dieren werden gevonden.
Bijdespinnenzijn desoortenaanzienlijk eenvoudigerteherkennendanbijvliegenwespachtigen. Demeestvergaandetaxonomische opsplitsingdieonderdegegevenomstandighedenbijdezeordenkanwordenbereiktisdietotfamilieniveau. Van
deDipterablekendeMuscidae(huisvliegachtigen)sterkinaantalteverminderenna
deltamethrin-behandeling. Permethrin veroorzaakte eentijdelijke verdwijning van
de sluipwespenfamilies Chalcididae, Encyrtidae en Pteromolidae. Cypermethrin
hadeenduidelijk effect opBraconidae. Delarvenvandezewespenfamilies hebben
een parasitaire levenswijze, waardoor zij een regulerend effect kunnen hebben op
andereinsectenpopulaties. Zijkunnen daardoor vangrooteconomisch belangzijn.
Eenspecifiek effect opMuscidae,zoalsbijdeltamethrin werdwaargenomen, duidt
opeenzekerematevanselectiviteit vanditinsekticidevoortseetseevliegen,dieook
tot dezefamilie behoren.
Andere risicofactoren
Debeschreven effecten vormen slechtseenonderdeelvanderisico'swaaraande
betreffende ecosystemen blootstaan. Ongebreidelde toepassing van landbouwchemicalièn, maar ook veelvuldig misbruik ervan als vismethode, vormen een even
grote bedreiging. Ook heeft de aanleg van stuwdammen onherstelbare gevolgen,
bijvoorbeeld voor de garnaal Macrobrachium vollenhovenii,die voor zijn voortplantingafhankelijk isvandebrakkewaterenlangsdekust.Tevenszaldebestrijding
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van tseetseevliegen, met name in potentiële veeteeltgebieden, ingrijpende gevolgen
hebben voor de fauna en de vegetatie. De milieueffecten van de intensieve en
grootschalige simuliumbestrijding worden nauwlettend gevolgd door een aantal
hydrobiologische laboratoria in de vijf deelnemende landen (Ghana, Ivoorkust,
Boven Volta, Togo en Mali).
Herstel naschade
Naschadezijnerverschillendeherstelmechanismen waartenemen.Bij Simulium
damnosum bestond de vernieuwde populatie uitjonge larven die uit de door het
insekticide nietaangetasteeierenkwamen. BijTricorhytidae betrof het ingespoelde
larven vanuit een niet bespoten gebied. Herstel van A. lamottei vond plaats door
volwassen dieren, afkomstig van aangrenzend, onbespoten terrein. Het vermogen
tot herstel na schade kan, ook bij verwante soorten, aanmerkelijk verschillen. De
voordeltamethrin meestgevoeligegarnaal Caridinaafricana(< 4cm)hersteldezich
binneneenjaar. DeietsmindergevoeligeMacrobrachiumraridens(< 10cm)werd,
naeenplaatselijkeverdwijningtengevolgevanhetzelfdeinsekticide,pasnatweejaar
weer aangetroffen. Hieruit blijkt dat het in bepaalde situaties zinvolisniet alleen
indicatoren voor.een effect (bijvoorbeeld C. africana)te selecteren, maar ook
indicatoren voor herstel (bijvoorbeeld M. raridens). Dezelaatste groep bestaat uit
die soorten binnen degetroffen taxa, waarvan het hersteldemeestetijd vergt.
De selectievanindicatorsoorten
Voordemeestepesticidenkunnen specifieke indicatorengeselecteerd worden(in
figuur 4staanenkeleweergegeven).Ditbetekent datbijneveneffectenonderzoek de
aandacht gericht moet zijn op meer dan één taxonomische groep, om het immer
aanwezige risico van 'false negative' uitkomsten bij de introductie van nieuwe
chemicaliën te verminderen. Dit vereist een sterke taxonomische inbreng, zoals
hierbovenisaangetoond. Eenbeperktaantaltaxa(< 20),vanwelkniveaudanook,
isvaak voldoende voor het aantonen van een effect door middel van multivariate
analyse(Green,1978;Evertsetal., 1983).Echter,dewaarnemingvanhetherstelvan
eengetroffen taxonisvanbeperktebiologischewaardebijhetontbrekenvankennis
omtrent de totalesoortensamenstelling. Anderzijds isdesoortaanduiding nietvoldoendeomverschuivingeninintraspecifieke variatieenleeftijdsopbouw tebeschrijven, om niet te spreken van gedragsveranderingen enresistentie.
Bijdekeuzevaneenindicatorspelentalvanfactoren eenrol.Eengoedvoorbeeld
hiervanzijndemieren.Dezegroepisvangrootecologischbelang,omdatmiereneen
sterkeinvloed uitoefenen optalvananderesoorten. Debijhet neveneffectenonderzoek gevangen aantallen zijn groot. De individuen zijn gevoelig voor de meeste
insekticiden. Eenstudienaardeecologievan mierendientzichechter terichten op
hetlotvandenesten(ecologischgezienvergelijkbaar metplanten). Degevoeligheid
van individuele werksters en soldaten zegt weinig over de kwetsbaarheid van het
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Fig.4. Indikatoren voorschadeenherstel vaninsekticidebespuitingen. A, Aporoptychus
lamottei; B,Macrobrachiumraridens;C, Caridinaafricana; D.Tricorhytussp.;E, Encyrtidaegen.sp.;F.Pteromalidaegen.sp.;G,Chalcididaegen.sp.;H.Braconidaegen.sp.
nest. De aan alle kanten blootgestelde boomnesten van Oecophyllalonginoda
waarvan individuen het merendeel vormden van uit bomen neervallende slachtoffers, overleefden niettemin alle luchtbespuitingen. Voorts komen er alleen al in
Ivoorkustnaarschatting 1200soortenvoor,waarvanslechtseenkleindeelbeschreven.Deecologisch belangrijke,abundanteengevoeligemierenzijndusgeengoede
indicatoren.
In figuur 5 is schematisch het aantalsverloop weergegeven van een groep van
organismen onderinvloed vaneengiftige stof. Decurveiseenvereenvoudigingvan
deeffecten dieinhetveldwerdenwaargenomen. Dehoogtevandecurve,deafstand
Na- Nc,diebepalend isvoordewaarneembaarheid vaneeneffect, hangtafvande
heterogeniteit van de bestudeerde groep van organismen. Hoe groter het aantal
soorten (of ondersoorten, ecotypen, ontwikkelingsstadia etc.) binnen zo'n groep,
hoevlakkerhetverloopvandecurve.Alsdegifstof optijdstip 3geenschademeer
teweegbrengt aandebestudeerdegroependieren,isdetijdsduur t3- 1 4 (deretentietijd voor het herstel) afhankelijk van deisolatie van degetroffen habitat van niet
getroffen gebieden.Deafstand t4 - 1 6 isafhankelijk vandereproduktiecapaciteit van
debetreffende populaties.Detotaletijdsduurt3- 1 6 wordttevensbeïnvloeddoorde
verplaatsingssnelheid van dedieren.
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Geografische factoren
In het onderzoeksgebied wordtjaarlijks de waterkringloop doorbroken aan het
eindvan deregentijd. Debiologische produktie valtstil,behalveopplaatsen waar
waterterbeschikkingblijft: bijrivieren,meren, moerassen oflaaggelegen gebieden.
Een deel van de fauna past zich aan door de ongunstige periode in een minder
kwetsbaar stadium door te brengen (alseiof pop), of door zichteverbergen inde
grond ofzichanderszinstebeschermen tegenuitdroging.Vanverscheidene soorten
isbekend dat zijzichindezeperiodeconcentreren indeovergeblevengroenezones
of réfugia. Deze soorten verspreiden zich aan het begin van het regenseizoen weer
over een veel groter oppervlak. Het proces van concentratie en verbreiding is
vermoedelijk geen gevolgvan gerichte verplaatsing maar van de neigingvan sommige organismen om langer te verblijven in een gunstige dan in een ongunstige
omgeving (Baars, 1981). Door de concentratie en door de algemeen ongunstige
omstandigheden is het leven voor de meeste dieren in deze réfugia verre van
optimaal. Dit heeft tot gevolg dat zijdan gevoeliger zijn voor gifstoffen dan gedurendederegentijd. Omdat dezedierendebasisvormenvanwaaruit bijhetaanbreken van die regentijd de herbevolking van de omliggende gebieden moet plaatsvinden, zal een aantasting van de réfugia gevolgen kunnen hebben voor een veel
grotergebied.Omdat dehiergeschetsteeffekten meervantoepassingzijn naarmate
hetklimaatdroger is,moetaangenomen wordendatdekwetsbaarheid voorverstoringin droge gebieden groter isdan invochtiger streken.
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Bioindicatoren en chemische verontreiniging
van oppervlaktewateren
W. Slooff en D. de Zwart

Inleiding
Voor een goede biologische kwaliteitsbeoordeling, voor welk doel dan ook, is
kennis nodig over de relatie tussen de soort en mate van belasting en de reactie van
het belaste systeem. Voor de belasting met toxische stoffen is deze kennis echter
ontoereikend en hierdoor zijn de beoordelingssystemen wellicht als onbevredigend
te kwalificeren. In dit geval dient een ideale biologische beoordeling te berusten op
het metenvan toxischeeffecten van ecologische importantie, dieaccuraat en precies
meetbaar zijn meteen hogesignaal-ruisverhouding endiesneloptreden, waarneembaar zijnineenbreed gebiedvanbelastingsintensiteit, reversibelenindexeerbaar zijn
en tegen lage kosten onderzocht kunnen worden (UNESCO, 1980). In de praktijk
zijn een aantal van deze criteria onverenigbaar en ismen aangewezen op onderzoek
op verschillende organisatieniveaus.
"""—~~~
In deze bijdrage zal aandacht besteed worden aan drie verschillende biologische
indicatiemethoden voor hetvaststellenvandebelastingvanhetaquatisch milieu met
toxische chemische verontreinigingen:
- het concept van ind^c^torsoorten, waarvan de aan- of afwezigheid als maatstaf
gehanteerd wordt voor het bepalen van de mate van toxische belasting;
- het biologisch waarderen op basis van waarnemingen aan één soort;
- het beoordelen op grond van resultaten verkregen met kortdurende toxicologische methoden.
Beoordeling op basis van veldwaarnemingen (directe observatie)
Onderzoek aan levensgemeenschappen
Het gebruik van kensporten voor chemische belastingisniet nieuw. Reeds in het
begin van deze eeuw introduceerden Kolkwitz & Marsson (1909) een systeem,
waarin soorten geclassificeerd werden naar dematevantolerantie voor verontreiniging van het water met organisch afbreekbare verbindingen. Ofschoon dit zogenaamde saprobiesysteem door vele onderzoekers isaangevuld, heeft het in essentie
geen wijzigingen ondergaan (Slädecek, 1973;Persoone, 1979; Hawkes, 1982). Het
wordt thans op grote schaal gebruikt voor waterkwaliteitsbeoordeling, al dan niet
aangepast aan een specifieke situatie (Hovenkamp-Obbema et al., 1982).
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Wattoxischestoffen betreft, ishetallangbekenddatergroteverschillen bestaan
in de gevoeligheid van verschillende soorten (McKee & Wolf, 1963). Daar een
dergelijk verschilingevoeligheidvansoorten diestrategische positiesindevoedselketen innemen verstrekkende gevolgen kanhebben voor destructuur enhet functioneren vaneenecosysteem, kaneenevaluatie vanderesultaten van vergelijkend
toxicologisch onderzoek wellichtaangevenofereenbasisbestaatvoorhetgebruik
van kensoorten inrelatietottoxische verontreinigingen.
Voor eendergelijke evaluatie isgebruik gemaakt vanresultaten vaneendrietal
recenteonderzoekingen, dievooreendeelgezamenlijk methetRijksinstituut voor
de Volksgezondheid werden uitgevoerd.
In heteerste onderzoek werd degevoeligheid van22taxonomisch verschillende
soorten voor chemische stoffen bepaald door het vergelijken van de (sub)acute
toxiciteitsgegevens van 15 stoffen (Slooff et al., 1983a). De resultaten van dit
onderzoekzijnsamengevatintabel 1 en2.Uittabel 1 blijktdatdegevoeligheidvoor
toxischestoffen vandeverschillende soorten aanzienlijk kanverschillen(eenfactor
9000),terwijldematevanditverschijnselafhankelijk isvandestof.Omnategaanin
hoeverre deze verschillen het resultaat zijn van toetsing van relatief gevoeligeen
ongevoeligesoorten,werdtevensderelatievegevoeligheidpersoort-voorallestoffen-bepaald. Hiertoewerddevooriederesoortvastgesteldehoogsteconcentratie,welke
geenwaarneembare effecten teweegbracht (NOL(E)C),perstofgemiddeld.Vervolgens werden voor alle soorten deratio's NOL(E)C/gemiddelde NOL(E)Cperstof
berekend. Alsmaat voor derelatieve gevoeligheid vaneensoort werd hetgeome-

Tabel1. Maximaalverschilingevoeligheidvan22verschillende zoetwatersoorten voor toxische stoffen op
basisvan(sub)acutetoxiciteit(GewijzigdnaarSlooffet
al.,1983a).
Toetsstoffen

Fact( verschilingevoeligheid
Factor

Allylamine
Aniline
Cadmiumnitraat
Kwik(II)chloride
Pyridine
Aceton
Pentachloorfenol
Ethylpropionaat
n-Propanol
Benzeen
o-Cresol
Trichloorethyleen
Salicylaldehyde
Ethylacetaat
n-Heptanol

8970
8000
2800
1000
364
278
185
87
68
58
46
40
33
32
30
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Tabel2. Relatievegevoeligheidvan22verschillendezoetwatersoortenvoor
15 stoffen opbasisvan(sub)acutetoxiciteit(Slooff etal.,1983a).
Soort

Taxonomischegroep Relatievegevoeligheid

Pseudomonasputida
Microcystis aeruginosa
Chlorellapyrenoidosa
Scenedesmuspannonicus
Selenastrum capricornutum
Entosiphonsulcatum
Uronemaparduczi
Chilomonasparamacium
Daphnia magna
Daphniapulex
Daphnia cucullata
Aedes aegypti
Culexpipiens
Lymnaeastagnalis
Hydra oligactis
Leuciscus idus
Salmo gairdneri
Poecilia reticulata
Oryzias latipes
Pimephalespromelas
Xenopuslaevis
Ambystoma mexicanum

Bacteriën
Algen
Protozoen

,

Kreeftachtigen
Insekten
Weekdieren
Holtedieren
Vissen

Amfibieën

4,0
1,2
4,2
4,2
3,5
2,0
5,3
3,2
1,4
—? 1,0
1,2
4,6
6,3
2,9
4,6
3,5
IJ
5,3
5,3
1,8
3,7
2,7

trisch gemiddelde van deze ratio's gedeeld door dat van het meestgevoelige soort.
Indienopdezebasisdegevoeligheidvoorallestoffen vergelekenwordt(tabel2),dan
blijkt hetverschilingevoeligheidvoortoxischestoffen gering(maximaaleenfactor
6,3).
Het bestand aan benthischeevertebraten wordt vaak gehanteerd als maat bij de
waterkwaliteitsbeoordeling(Hawkes, 1982).Daaromwerdineentweedeonderzoek
opdezelfdewijzedegevoeligheidvergelekenvan 13verschillendesoortenbenthische
evertebraten (Slooff, 1983a). De soorten werden geselecteerd op basis van hun
verschil in gevoeligheid voor organisch afbreekbare verontreiniging. Naast het
vergelijkenvanderelatievegevoeligheidvoordezelfde 15stoffen alsvermeldintabel
1,werd dezeook bepaald voor eenmengselvanorganische stoffen geconcentreerd
uit Rijnwater. De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in tabel 3en 4,
waarbij de soorten gerangschikt zijn volgens toenemende gevoeligheid voor organischebelasting. Hetverschilingevoeligheid voortoxischestoffen binnendegroep
vanevertebraten blijkt gering,minderdaneenfactor 5opbasisvantoetsen met15
stoffen, en zelfs minder dan een factor 2 indien een mengsel van vele organische
stoffen getoetst wordt.
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Tabel 3. Relatievegevoeligheid vanbenthischeevertebraten voor 15stoffen (zietabel 1)op basis van acute
toxiciteit (Slooff, 1983a).
Soort

Relatieve gevoeligheid

Tubificidae
Chironomusgr. thummi
Erpobdella octoculata
Asellusaquaticus
Lymnaeastagnalis
Dugesia cf.lugubris
Hydra oligactis
Corixapunctata
Gammaruspulex
Ischnura elegans
Nemoura cinera
Cloëon dipterum

3,2
2,3
3,3
1,9
2,6
2,8
2,7
3,4
1,0
1,5
2,6
4,9

Tabel4. Verschilintolerantievanbenthischeevertebraten voor
eenmengselvanorganischestoffen geconcentreerduit Rijnwater
(Slooff, 1983a).
Soort
Oligochaeta
Tubificidae
Diptera
Chironomusgr. thummi
Isopoda
Asellusaquaticus
Amphipoda
Gammaruspulex
Trichoptera
Athripsodes cinereus
Ephemeroptera
Cloëon dipterum
Plecoptera
Nemouracinera

Concentratiefactor waarbij50%
sterfte optreedt in48h (LCF50)
159X
144X
158 X
192X
\2AX
184X
214X

Een voor de hand liggend punt van kritiek op dergelijke onderzoekingen is de
relatieve korte toetsduur en het niet in beschouwing nemen van subletale effecten
zoals invloed op de reproduktie, ontwikkeling en groei. Derhalve werd in een derde
onderzoek (Slooff &Canton, 1983)aandacht besteed aaneffecten oplanger termijn.
Uit dit onderzoek bleek dat de spreiding in de gevoeligheid voor de individuele
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Stoffen van de onderzochte soorten groter of gelijk is aan een factor 100, met
uitzondering van die voor p-nitrotolueen (tabel 5). Indien echter de gevoeligheid
voor alle stoffen in beschouwing wordt genomen, bedraagt het verschil in de
gevoeligheid minder dan een factor 50 (tabel 6).
Op grond van genoemde experimenten lijkt het gerechtvaardigd te stellen dat er
vanuit toxicologisch oogpunt overhetalgemeen geenredenen zijn omaan te nemen
dat er indicatorsoorten bestaan voor toxische chemische verontreinigingen. Belasting met tal van toxische stoffen zal leiden tot een relatief aspecifiek beeld van een
vermindering van het aantal soorten en het aantal individuen per soort. Het meten
van universeleecologische parameters voor destructuur (bijvoorbeeld diversiteit)en
functie (bijvoorbeeld adenylaatenergielading; Ivanovici &Wiebe, 1981)van ecosystemenlijkt daarom weinigzinvolindien mendekwaliteitwilbeoordelen inrelatie tot
een specifieke vorm van belasting, zoals die met toxische verontreinigingen.

Tabel5. Maximaalverschilingevoeligheid van 11 verschillende
zoetwatersoorten voortoxischestoffen opbasisvan(semi)chronische toxiciteit (Slooff &Canton, 1983).
Toetsstoffen

Factorve

Dimethoaat
10000
Pentachloorfenol
1000
Natriumbromide
320
Dinitro-o-cresol
312,5
2,4-Dichlooraniline
312,5
Kaliumbichromaat
100
Tetrapropyleenbenzeensulfonaat
100
p-Nitrotolueen
31,25

Tabel6. Relatievegevoeligheidvan 11 verschillendezoetwatersoortenvoor8
stoffen opbasisvan(semi)chronische toxiciteit (Slooff &Canton, 1983).
Soort

Taxonomischegroep

Pseudomonas fluoresceins Bacteriën
Microcystisaeruginosa
Scenedesmuspannonicus Algen
Lemnaminor
Planten
Daphnia magna
Kreeftachtigen
Culexpipiens
Insecten
Lymnaea stagnalis
Weekdieren
Hydra oligactis
Holtedieren
Poecilia reticulata
Vissen
Oryzia latipes
Xenopuslaevis
Amfibieën

Relatieve gevoeligheid
48,5
23,5
17,8
11,5
1,0
15,5
1,0
11,5
5,5
2,8
2,8
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Onderzoekaanéénsoort
Kennis omtrent toxische effecten van allerlei chemische stoffen verkregen door
laboratoriumonderzoekingen kan gebruikt worden voor het formuleren van een
reeks van onderzoeksparameters voor het bestuderen van biochemische, fysiologischeenmorfologische effecten inhetveld.Alsvoorbeeldkaneenrecentonderzoek
dienen,waarinenigeduizendenbrasems{Abramisbrama)afkomstig uitoppervlaktewateren met eenverschillende graad van chemischeverontreiniging opeen reeks
van dergelijke parameters werden onderzocht. Bestudeerd werden brasems uit
Rijnwater (Rijn, Waal, Lek)en Maaswater, terwijl brasems uit het relatief weinig
chemisch belaste Braassemermeer als referentiemateriaal fungeerden. Enigeresultaten van dit onderzoek zijn in tabel 7samengevat. Debrasems uit het Rijnwater
vertoondeneenenigszinshogereprevalentieaanlevercarcinomen(0,12%)dandieuit
het Maaswater (0,07%),terwijl geen tumoren in de referentievissen werden waargenomen(Slooff, 1983b).Verdervertoonden brasemsuitdemeerchemisch belaste
wateren meer skeletafwijkingen (Slooff, 1982) en een significante leververgroting
(Slooff et al., 1983b). Leververgroting treedt vaak op na blootstelling aan milieuvreemdestoffen enisgewoonlijk geassocieerd metinductieofstimulatievanenzymactiviteiten van delever.
Een dergelijke verhoging van enzymatische werking kon worden vastgesteld
(Slooff &Van Kreijl, 1982;Slooff etal., 1983b).Ookhetjaarlijks sterftepercentage
was het hoogst voor brasems uit het Rijnwater (Slooff & De Zwart, 1983). Dit
verhoogd sterftepercentage kan niet verklaard worden door een hogere dichtheid
aan parasieten of predators in de Rijn, noch door een intensievere bevissing. De
Rijnvissen vertoonden tevens een significant hogere fecunditeit, hetgeen mogelijk
wijstophetoptredenvaneencompensatiemechanisme alsresponsopdeverhoogde
mortaliteit. Een dergelijke verhoging van de fecunditeit werd ook door diverse
onderzoekers waargenomen in gebieden welke intensief bevist werden (Jensen,

Tabel 7. Degezondheidstoestand van brasem {Abramis brama) afkomstig
uitMaas-enRijnwaterbepaaldaandehandvanenigeparametersgerelateerd
aanreferentiewaarden vanbrasemuithet Braassemermeer(=1).
Biologische parameter

Maas

Rijn

Tumorprevalentie
Prevalentie gedeformeerde vinnen
Prevalentie mopsneuzen
Relatief levergewicht
p-NitroanisoleO-demethylase
Fecunditeit
Jaarlijks sterftepercentage ($9)
Jaarlijks sterftepercentage {$$)

1
1,5
1,7
2,0
1,8
1,0
1,5
1,5

3,6
9,0
2,3
2,2
1,3
2,1
1,9
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Waal
1,7
3,8
8,7
2,1
—
1,0
1,7
1,9

Lek

5,8
9,7
1,7
—
1,2
1,4
1,7

1971) en in toxiciteitsexperimenten bij dosering van lage concentraties toxische
stoffen (Stebbing, 1981).
Naast het verkrijgen van informatie omtrent de waterkwaliteit in relatie tot
toxische vervuiling, gaven de resultaten een duidelijke aanwijzing dat de belasting
van het Rijnwater mettoxische stoffen indelaatstejaren isafgenomen. Eeneerste
indicatie isdewaarneming datdemeest prevalente skeletafwijkingen in Rijnvissen
afnemen bij opeenvolgendejaarklassen (Slooff et al., 1983c). Het minder frequent
voorkomen van dezeafwijkingen correspondeert met een afname in concentraties
vanmogelijk oorzakelijke chemischeverontreinigingen (zwaremetalen, pesticiden,
organischebelasting)inhetRijnwaterindeafgelopen 10jaar(Rijkswaterstaat, 1980;
De Kruijf, 1983). Een tweedeaanwijzing iseen afname van de levergrootte vande
Rijnvissen tot normale proporties, zoals gedurende de periode 1979- 1982 werd
waargenomen (fig. 1). Deze verlaging van de somatische leverindex ging gepaard
met een verlaging van de hepatische enzymactiviteit (mono-oxygenase) tot een
niveau dat niet meer significant afweek van dat van de referentievissen. Een derde
indicatiewerdverkregendoorbestuderingvanmogelijkegroeiveranderingenvande
brasems uit de Rijn indetijd (Slooff &DeZwart, 1983).Uitfiguur 2blijkt dat de
totale lichaamslengte van 5-jarige Rijnvissen de laatstejaren duidelijk istoegenomen.Ofschoon eendergelijkeverbeteringvandegroeidiverseoorzakenkanhebben
(bijvoorbeeld toename van het aantal prooidieren in de Rijn), kan gesteld worden
dat het leefmilieu in de Rijn voor de brasem zichlijkt te verbeteren.
Uit het voorgaande kan de conclusie getrokken worden dat een veldbiologisch
onderzoek aan één soort bruikbaar isvoor het bepalen van zowelgeografische als
relatief levergewicht
4
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Fig. 1. Hetrelatief levergewichtvanbrasem(Abramis brama) uitdeWaaloverdeperiode
1979- 1982 (gewijzigd naarSlooff etal, 1983b).
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Fig. 2. Vergelijking van de totale lichaamslengte van 5-jarige brasems uit de Rijn van
verschillende geboortejaren (Slooff &de Zwart, 1983).

temporaleverschillenindekwaliteitvanhetoppervlaktewater. Ofschoon aangenomen kan worden dat in principe iedere soort en elke (eco)toxicologisch relevante
parameter hiervoor geschikt is,lijkt een dergelijke benadering om diverse redenen
toch niet algemeen praktisch toepasbaar voor kwaliteitsbeoordeling.
Immers, het vertalen vande waarnemingen in eenaanvaardbare en hanteerbare
indexiseenmoeilijkezaak.Omtoteenindextekomendienthetverkregenresultaat
vergelekentewordenmeteenstandaardwaarde(Inhaber, 1976).Indienerbetrouwbarereferentiewaarden voorhanden zijnisditvoordemeesteparameters afzonderlijk geen probleem. Indit onderzoek lijken de referentiewaarden redelijk betrouwbaardaaropbasisvanzowelchemischalsbiologischonderzoekhet Braassemermeer
een zeer goede waterkwaliteit heeft (Anoniem, 1979; Hovenkamp-Obbema et al.,
1982).Voor het verkrijgen van een eenduidige index ishet echter wenselijk dat de
verkregen scoresstoelenopeenvergelijkbare maatstaf ennumeriekvariërenopeen
schaal van bijvoorbeeld 0 tot 10. Door het gebrek aan kennis van wat nu echt
indicatief is voor een zeer slechte kwaliteit is het voor de meeste parameters niet
mogelijk een dergelijke reeksaân tegeven.
Indien men bijvoorbeeld voor skeletafwijkingen een prevalentie van 100%als
maximaalafwijkend zoubeschouwen,danheefthetRijnwater(waarineenprevalentieoptreedtvanca.20%)opbasisvandezeparameter nogeengoedekwaliteit.Nog
gecompliceerder wordt hetindiendemaximaleafwijking onbekend is,zoalsinhet
geval van het relatieve levergewicht. Men kan daarom besluiten deze afstemming
achterwege te laten en een index te berekenen door aggregatie van de deelscores
(tabel 7)door middeling, vermenigvuldiging of sommatie (Ball&Church, 1980).
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Alvorens hiertoe overtegaan iseenwegingvandeecologische relevantievande
parameters en het onderscheiden van wel en niet gerelateerde parameters een
vereiste. Daar ook hiervoor in de meeste gevallen de kennis ontoereikend is kan
geconcludeerd wordendatmetbedoeldonderzoekdewaterkwaliteitnietbeoordeeld
kan worden op basis van een absolute waarde, maar slechts in algemeen vergelijkende termen.
Beoordeling opbasisvanlaboratoriumonderzoek (indirecte observatie)
Bij beoordeling op basis van indirecte waarneming wordt de waterkwaliteit op
experimentelewijzebepaald.Eenvoorbeeldvandezemethodewordtgegeveninhet
hoofdstuk van Van der Gaag. Een belangrijk voordeel van deze benaderingswijze
ten opzichte van veldonderzoek isde relatief hoge signaal-ruisverhouding.
Niettemin zijn dergelijke experimenten tetijdrovend entekostbaar om routinematig uit tevoeren in het kader van frequente kwaliteitsbeoordelingen. Dit nadeel
heeft mede geleid tot de ondergeschikte rol die biologische bepalingen spelen ten
opzichte van de chemische bepalingen in het controleren en beoordelen van de
milieukwaliteit. Eenveranderinghierinisalleenmogelijk doordebiologischebepalingen op een vergelijkbare leest te schoeien als die van de chemische methoden.
Hiertoe dient de experimentele opzet dusdanig gewijzigd te worden dat alleen
somparameters bestudeerd worden in eenvoudige en standaardiseerbare toetsen,
waarmeebinneneentijdsbestekvanenkeledageneenindicatieverkregenwordtover
de kwaliteit van het water.
Een mogelijke oplossing voor hetfeit dat effecten meestal niet opkorte termijn
waargenomen kunnen worden door meettechnisch te lage concentraties van chemischeverontreinigingen, ishettoepassen vaneenconcentratieprocedure alvorens
hetwatertebeoordelen. Dezebenaderingbiedttevenshetvoordeeldiverseconcentraties van het water te kunnen toetsen, zodat de relatie tussen concentratie en
responsvastgesteld kanworden. Metdezetechniek werdenonlangsdiverseNederlandse oppervlaktewateren opmutageneentoxische activiteit beoordeeld (Koolet
al., 1981;Slooff& VanKreijl, 1982;Slooffetal., 1983c).Erwerdaangetoond datde
mutageneactiviteitvanhetMaaswatertenminsteeenfactor 10lagerligtdandievan
de Rijn, terwijl de toxiciteit circa een factor 2 lager ligt (fig. 3). Deze gegevens
behorenmetenigevoorzichtigheidtewordengeïnterpreteerd. Degebruikteconcentratietechniek is specifiek voor organische verbindingen, waarbij de effectiviteit
waarmeedeindividuele stoffen geadsorbeerd engeëlueerd worden,verschillendis.
Nietteminverdienthetaanbevelingdergelijkeeenvoudigekortdurendetoetsentoete
voegenaandereeksvanroutinematige metingenvandewaterkwaliteit, zoalsdiein
het kader van nationale eninternationale meetnetten verricht worden.
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Fig. 3. Mutageniteit en toxiciteit van concentraten van Rijn- en Maaswater. 0: controle;
1:Rijn bij Lobith; 2: Waal bij Gorinchem; 3: Lek bij Vreeswijk; 4: Maas bij Eijsden en
5:Maas bij Keizersveer (naar Slooff envan Kreijl, 1982;Slooff etal., 1983c).

Tabel8. Voordelen(+)ennadelen(—)vandirecteenindirecteonderzoekmethoden voorhet
beoordelen van de waterkwaliteit inrelatie tot belasting met toxische verontreiniging.
Onderzoeksmethoden
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Slotbeschouwing
In deze bijdrage werd aan de hand van enige voorbeelden ingegaan op twee
pricipieel verschillende benaderingswijzen voor het beoordelen^van de waterkwaliteit in relatie tot toxische verontreinigingen: de directe (veldonderzoek) en de
indirecte (Iaboratoriumonderzoek)jnethode. Zoals weergegeven in Tabel 8 hebben
beidevormen van onderzoek specifieke voor-ennadelen. Eenbelangrijk nadeel van
de directe methode isde relatief lage specificiteit en ongunstige signaal-ruisverhouding;die van de indirecte methode de geringe ecologische relevantie van de verkregen resultaten voor de veldsituatie. In dit opzicht zijn beide methoden complementair en derhalve verdient het aanbeveling beide simultaan toe te passen teneinde
inzichtteverkrijgen inde(veranderdec.q.afwijkende) ecologischetoestand in relatie
tot mogelijk oorzakelijke factoren, zoals toxische verontreiniging.
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Toxiciteitstesten in oppervlaktewater metvissen

M.A.van der Gaag enJ. F.J. van de Kerkhoff

Inleiding
Het aquatisch milieu is in de afgelopen decennia bejast men afvalstoffen van
verschillende herkomst. Hierdoor isdenoodzaak ontstaan omdematevanverontreinigingtebepalen.TotophedenzijninhetwatervanRijn,MaasenIJsselmeervele
honderdenorganischeverbindingenaangetoondmetbehulpvan gaschromatografie
enmassaspectrometrie (Meyers&Vander Leer, 1976).Metdezetechnieken wordt
maximaal circa 5%van de uit het water geïsoleerde organische stoffen geïdentificeerd.Ditzijnoverwegendstoffen meteenlipofielkarakter.Deisolatieenidentificatievanmeerhydrofieleverbindingenlevertnogmeerproblemenop(VanderGaaget
al., 1982;Noordsijetal., 1983). Voordemeesteverbindingendiegeïdentificeerd zijn,
geldt dat deconcentraties waarin zevoorkomen lager zijn dan deinde literatuur
aangegeven 'no effect levels',waarbij geen nadeligeeffecten voor aquatische organismenoptreden.Daarnaastzijnslechtsinbeperktemategegevensvoorhandenover
interacties van verbindingen metbetrekking tot hun toxiciteit. Biologischemethoden waarbij organismen direct aan het verontreinigde water worden blootgesteld,
zijndaaromnoodzakelijk omdeinvloedvanverontreinigingophetaquatischmilieu
te kunnen meten.
Bijhet KIWAistoxicologisch onderzoek met vissen uitgevoerd in oppervlaktewater dat voor drinkwaterbereiding gebruikt wordt. Vissen werden gekozen als
proefdier, omdatdeaardvansubletaletoxischeeffecten gerelateerdkanwordenaan
die bij andere hogere organismen. Door dezeaanpak wordt de kans vergroot om
eventuele(groepenvan)toxischestoffen aantetonendoormiddelvaneenspecifiek
werkingspatroon.
Opzetvanhetonderzoek
Het uitgangspunt van alle proefnemingen was,vissen bloot te stellen aan eente
onderzoeken watertypeenverschillenvastteleggentenopzichtevancontrolegroepen. Om zozuiver mogelijk deinvloed van de waterkwaliteit te meten moeteneen
aantal omstandigheden gestandaardiseerd worden. Dit geldt onder meer voorbehuizing,voeding,temperatuur, waterstroomsnelheid enzuurstofgehalte. Demetingen moeten worden uitgevoerd op een lokatie waar continu toevoer van het te
onderzoeken water mogelijk is.
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Deinvloedvanomgevingsfactoren opvissenkanwordengemetenaanhetintacte
organisme(sterfte,groei,reproduktie,teratogeniteit),aanorganenofweefsels(relatief orgaangewicht, klinischebloedparameters,enzymbepalingen, histologie,bioaccumulatie) en op celniveau (chromosoombeschadiging, DNA-schade).
Inprincipezoudenaldezemetingeninéénonderzoekuitgevoerd kunnenworden.
Omsnellertemetenisditonderzoek uitgesplitst indrietypestesten meteenkortere
duur:
- Eentest waarbij forellen van negen maanden oudgedurende 24wekenoflanger
worden blootgesteld aan het water. De metingen omvatten groeimeting, bepaling
van relatieve orgaangewichten en klinische bloedparameters, en identificatie van
geaccumuleerde organochloorverbindingen en zware metalen.
- Een embryolarvale test met forellen met een duur van 6 tot 10 weken. De
belangrijkste parameters hiervan zijn sterfte, ontwikkeling, groeienteratogeniteit.
- Een test voor DNA-schademet hondsvissen of met tropischejaarvisjes (Nothobranchius rachowi),waarin uitwisselingen tussen Chromatiden worden gemeten.
Het onderzoek dat hier beschreven wordt is voor een groot deel uitgevoerd in
watervandeLek,ophettoxicologischlaboratoriumvanhetKIWAinNieuwegein.
Chronische toxiciteitstesten
Bij het onderzoek met forellen naar subletale toxische effecten van Lekwater in
1975(Poels,1978;Poelsetal.,1980)bleekdatdegroeiwerdvertraagdendatlever-en
niervergroting optraden. In het bloed washet hemoglobinegehalte verlaagd enhet
glucosegehalte verhoogd. Organochloorverbindingen accumuleerden in het vetweefsel en histologische afwijkingen werden waargenomen in lever en milt. De
intensiteit van deze effecten nam toe naarmate de blootstelling langer duurde.
Hieronder worden enkeleaspecten nader belicht.
Groeivertraging
Groeivertragingisheteersteeffect datwordtwaargenomen. Hetisalshetwarede
resultante van vele kleine nadelige gebeurtenissen die op zich niet waarneembaar
zijn, maardiemetelkaardegroeivertragingveroorzaken. Hetisonmogelijk ombij
groeivertragingvasttestelleninwelkemateeen(groepvan)stof(fen) bijdraagttotdit
effect. Groei kan bij vissen echter zeer nauwkeurig gekwantificeerd worden en is
daarom onderlaboratoriumomstandigheden eenbetrouwbare parameter vooreen
algemeen subletaal toxisch effect.
Geremdegroeikaneennadeligeinvloedhebbenopdehandhavingvanvispopulaties. Bij vissen staan het bereiken van de paairijpe leeftijd en de omvang van de
eiproduktie inverband methetlichaamsgewicht (Weatherley, 1972).Ookwordtde
subadultepopulatiealsgevolgvaneentrageregroeigedurendelangeretijd blootgesteld aan mortaliteitsoorzaken, waardoor minder vissen depaairijpe leeftijd zullen
bereiken (Nikolskii, 1969).In een laboratoriumproef werd getracht omdeinvloed
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vandegroeiremminginLekwateropdeeiproduktievanzebravissennategaan(Van
der Gaag, ongepubliceerde gegevens). De eiproduktie was bij deze oriënterende
proef echter zowel in Lekwater als in controlewater veel lager dan normaal en
vertoondesterkeschommelingen. Ditonderzoekisnietmeerherhaald onderverbeterde proefomstandigheden. Dewaarnemingen van defecunditeit van brasems in
verschillende oppervlaktewatertypen inNederland (ziehethoofdstuk van Slooff&
De Zwart) wezen echter op mogelijke compensatie mechanismen, waarbij meer
kleinereeierenperÇ indeRijn zoudenwordengeproduceerd. Omdat ook factoren
zoalspopulatiedichtheid inhetecosysteemvangrootbelangzijnvoordegroei,staat
opdit ogenblik nietvast ofdegroeiremmingdoorchemischeverontreinigingen die
in het laboratorium wordt waargenomen, uiteindelijk een doorslaggevende invloed kan hebben op de handhaving van populaties in het veld.
Leververgroting
Naast groeivertraging is leververgroting het meest duidelijke verschijnsel dat is
opgetreden bij chronische blootstelling aan Lekwater. Delever speelt een belangrijke rol in toxicologische processen. De detoxificatie-enzymsystemen, die voornamelijk in dit orgaan aanwezig zijn, zorgen voor de ontgifting van velelichaamsvreemde verbindingen.
In 1975werd binnenvierwekeneenaanzienlijke vergrotingvandeleverwaargenomen, die daarna opliep tot bijna 50%ten opzichte van decontrole (Poelsetal.,
1980).In recentere proeventrad leververgroting opnalangereperioden van blootstelling (circa 8 weken) en was de omvang van het verschijnsel geringer (21%
vergroting, Van der Gaag et al., 1983b).In de eerste periode van de proef in 1975
bleefhetvolumevandelevercellenconstantenwerddeleververgrotingveroorzaakt
dooreencelvermeerdering(hyperplasie,Poelsetal., 1980).Indelaatstefasevande
proef na 15 maanden, nam het volume van de hepatocyten af bij de vissen in
Lekwater (Poels et al, 1980). Dit verschijnsel trad op in combinatie met onder
andereverhoogde bloedglucosegehaltes enhistologischeafwijkingen indemilt. Dit
zou kunnen wijzen op eenalgemene achteruitgang van de conditie.
Om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de leververgroting werd ook de
activiteitvanhetaminopyrine-N-demethylase(APDM)bepaald,eenonderdeelvan
deenzymsystemen indeleverdiededetoxificatie verzorgen.Tijdens delangdurige
blootstellingaanLekwaterwasdespecifiekeactiviteit(maximale omzettingscapaciteitpermglevereiwit)20tot30%verlaagdtenopzichtevandecontrole(Poels,1978).
Door de leververgroting bleef de APDM-capaciteit in relatie tot het lichaamsgewicht bij vissen in Lekwater echter constant hoger dan in controlewater.
In 1978werddebepalingvandeAPDM-activiteitverfijnd, waardoor nietalleen
de specifieke activiteit werd gemeten, maar ook de omzettingssnelheid bij lage
substraatconcentraties. Dit zijn concentraties die meer in verhouding staan tot de
werkelijke intracellulaire toestand. Bijeen blootstelling vanforellen aan Lekwater
gedurende 15dagen in het najaar van 1978trad noggeen leververgroting op.Wel
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was de specifieke activiteit na die periode met 12% verlaagd (fig. 1). Bij lage
substraatconcentraties wasdeAPDM-activiteit vandevissenin Lekwater met38%
toegenomen (fig. 1).Dezeverhoogde activiteit iseenfysiologische aanpassing aan
hetverhoogdeaanbodvanlichaamsvreemdestoffen. Eenverlaagdespecifiekeactiviteitwordtechterbeschouwdalseentoxischeffect, datkanbijdrageninhetoptreden
van leververgroting (Schulte-Hermann, 1974).
Eenpatroonvanleververgrotingincombinatiemetverhoogdespecifiekeactiviteit
van benzopyreenhydroxylase en O-demethylases en een verlaagde activiteit van
N-demethylaseswerd ook recent waargenomen bijforellen diewaren blootgesteld
aan afvalwater (Förlin & Hansson, 1982). Dit zou kunnen verklaren waarom in
tegenstelling tot dit onderzoek, in brasems uit de Rijn wel enzymactivatie werd
aangetoond (Slooff &Van Kreijl, 1982). Het is daarom niet mogelijk om vast te
stellen of enzymactivatie dan wel toxische effecten een overwegende rol hebben
gespeeld in het ontstaan van leververgroting bij vissen in Lekwater.
Door vergelijking met ander onderzoek ishet wel mogelijk om meer inzicht te
krijgen in de oorzaak van de leververgroting. Onder andere kunnen bioaccumulerende organochloorverbindingen leververgroting veroorzaken (Schulte-Hermann,
1974).Bijdeanalysevangegevensuitproevendieinvijf watertypeszijn uitgevoerd
tussen 1975en 1982,blijkt een relatie te bestaan tussen de concentratie van organochloorverbindingen inhetvetenhetabsoluteverschilindeleversomatischeindex

Specifieke
activiteit "

Activiteit**bij
lagesubstraatconcentraties

765-

Controle

Lek

Controle

Lek

: in nmol formaldehyde/uur/mg eiwit bij 16°C
: in nmol formaldehyde/mmoi substraat/uur/mg eiwit bij 16°C

Fig. 1. Specifieke activiteitenactiviteitbijlagesubstraatconcentratiesvanhetaminopyrinedemethylaseinleversvanforellen na 15 dageninLekwater(november1978).
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Fig.2. Relatietussendetoenamevanhetrelatieflevergewicht(ôlsi)endegeaccumuleerde
organochloorverbindingen (20C1)inhetvetweefselvanforellen naverblijf inoppervlaktewater.

tussen de forellen in de proefgroep en in de controlegroep (fig. 2)< Hoewel ook
andere verbindingen een leververgroting kunnen veroorzaken, wijst deze relatieer
op dat de aanwezigheid van accumulerende organochloorverbindingen in water
bijdraagt tot het ontstaan van leververgroting.
Embryo-larvaletesten
Tijdens de embryonale en larvale ontwikkeling zijn vissen gevoeliger voor
toxische stoffen dan in latere levensfasen (McKim, 1977). Dezegrote gevoeligheid
bleek uit het optreden van verhoogde sterfte van eieren en larven als gevolg van
blootstelling aan Lekwater.
In 1977werdmeersterfte indeeifasewaargenomengedurendedevroegeembryonale fase dan bij de controlegroep (fig. 3). Na het oogpuntstadium, wanneer de
oogpigmentatie door het eikapsel heen zichtbaar wordt, nam de sterfte af. Daarnaasttrad ooknogverhoogdemortaliteit optijdensdedooierresorptie.Involgende
jarenwerdgeenverhoogdeembryonalesterfte meergevondeninLekwater,wanneer
deeierenzoalsin 1977pasnahethardenwerdenovergezetinLekwater. Verhoogde
embryonale sterfte bleef echter wel voorkomen als de eieren gehard werden in
Lekwater(fig.4).Bijhethardingsproces passerenrelatief grotehoeveelheden water
deeimembraam enisdezerelatiefdoorlatend voor opgelostestoffen. Daarnaishet
eikapsel hard en nagenoeg ondoordringbaar voor grotere moleculen. De larvale
sterfte wastussen 1978en 1981wisselend (fig. 4).In 1980wasde sterfte tijdens de
larvalefaseinLekwaterzelfslagerdanindecontrolegroep:dewaterafvoer wasinde
Lek tijdens de dooierresorptiefase echter erg hoog. In de controlegroep was de
variatie in de mortaliteit tijdens de eiontwikkeling erg groot. Het is daarom niet
mogelijkdesterftegedurendedeontwikkelingvanembryo'senlarventehanterenals
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Fig.3. Cumulatievesterftevanforelle-eierenen-larveninLekwater(L)encontrolewater(C)
in1977.

een kwantitatieve bepaling voor de waterkwaliteit.
Eenzelfde kwalitatieve variatie vanjaar totjaar werd waargenomen ten aanzien
vandeteratogeniteit.Eenextracomplicatiehierbijisdatteratogeneafwijkingen niet
kunnenwordenwaargenomengedurendedeeifase.Omdathetnietuitgeslotenisdat
een deel van de verhoogde mortaliteit in Lekwater tijdens de eifase kan worden
toegeschrevenaanteratogeneeffecten, kaneenvertekend beeld ontstaandoordeze
alleen bij larven te onderzoeken.
Slechts ééntypeafwijking kon nader gekwantificeerd worden, omdat dezeveelvuldig optrad in Lekwater engeheel niet werd waargenomen in controlegroepen.
Hetbetrof zogenaamde mopsneuzen,vissenwaarvandebovenkaak relatief tekort
was ten opzichte van de onderkaak. Deze afwijking werd in 1981 in Lekwater
gevonden bijongeveer 11%vandeforellen dienoginlevenwarennaafloop vande
eifase.Dezeafwijking werdookgevondenbijvissenindeRijn(ziehethoofdstuk van
Slooff &De Zwart) en bijjuveniele forellen blootgesteld aan tetrachlorodibenzodioxin(TCDD) (Helder, 1981).
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Fig.4. EmbryonaleenlarvaiesterftevanforelleninLekwaterencontrolewatertussen1977
en1982.

Mutageniteitstesten metvissen
Ditderdetypetoxiciteitstestvertoont weinigovereenkomsten metdetweevoorgaande testen. Het doel van deze testen isom met behulp van de sister-chromatid
exchange(SCE)techniek nategaan ofmutagene stoffen inwatervoorkomen. Het
aantaluitwisselingen(SCE's)tussendelenvanChromatidenvaneenzelfde chromosoomneemtnamelijktoeinaanwezigheidvanmutagenestoffen. Doorbromodeoxyuridine (BrdU, eenthymidine-analoog) intebouwen inhet DNA gedurende twee
replicatierondenishetmogelijk omzusterchromatidenverschillendtekleuren(Perry & Wolff, 1974). Op deze wijze kunnen SCE's met lichtmicroscopie worden
gescoord. Deze test werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met de vakgroep
Toxicologie vandeLH Wageningen (Preinetal., 1978;Alinketal., 1980;Vander
Hoeven, 1982;Vander Gaagetal., 1983a).
Bijdetoepassingvandezetestmetvissenmoestwordengezochtnaareengeschikt
proefdier. Aanvankelijk werd de hondsvis, Umbra pygmaea, gebruikt. Deze vis
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Tabel 1. Sisterchromatid exchange(SCE)inductie,doorwateruitdeLekinhondsvissen
(januari 1978)eninNothobranchius(november1981).
Weefseltype

Aantal
chromosomen

SCE/
chromosoom

10
4
Lek
6
(3dagen)
4
Lek
5
(11dagen) 2

kieuw
testis
kieuw
testis
kieuw
testis

3123
929
2416
1556
2317
649

0,050±0,013
0,063±0,010
0,128±0,023
0,117±0,030
0,155 ±0,021
0,161 ±0,044

controle
Lek
(7dagen)

kieuw
kieuw

599
1739

0,055± 0,026
0,104±0,018

Proef

Groep

Hondsvis

controle

Nothobranchius

Aantal
vissen

4
4

komt voor in vennetjes enheeft 22relatief grote metacentrische chromosomen. In
1978 werd metdehondsviseensignificante toenamevandeSCE-frequentie na3 en
11 dagen blootstellingaan Lekwatergevonden(tabel 1).Hetprobleem metdezevis
wasechterdatdeproefdieren inhetwildgevangenmoestenwordenomdatpogingen
om een kweek op te zetten mislukten.
Daaromisgezochtnaareenvervangendproefdier. Nothobranchiusrachowi,een
jaarvisjeuitZuidoostelijk Afrika met 16chromosomen,lijktwatdezetestbetrefteen
gunstig alternatief. Bij een oriënterende proef in november 1981 was het aantal
SCE'sinLekwaternazevendagentweemaalhogerdanindecontrolegroep(tabel1).
Dit testsysteem is echter op het ogenblik nog niet gereed voor routinematige
toepassing: er zijn problemen gerezen bij het inbouwen van het BrdU in het DNA
van dechromosomen waardoor de kwaliteit van de chromatidencontrastkleuring
niet altijd constant is. Het onderzoek iserop gericht om hiervoor op korte termijn
eenoplossingtevinden.Pasdaarnakanwordenbegonnenmeteenevaluatievande
kwaliteit van dit testsysteem.
Discussie
Wanneer de belangrijkste resultaten van de verschillende testsystemen onder
elkaarwordengezet,danvaltallereerstopdatdetoxischeeffecten vanLekwatereen
bepaaldpatroonvertonen:verhoogdesterftevanembryo'senlarven,groeiremming,
lever en niervergroting en verlaagde Hb of hematocriet (tabel 2). Daarnaast trad
bioaccumulatie van organochloorverbindingen op.
Erblijkt weleenverschiltezijn indeintensiteit waarmeedezeeffecten optreden:
vanaf 1978was deze intensiteit afgenomen, terwijl een aantal andere effecten niet
meerwerdenwaargenomen. Uitspraken overdeachtergronden enoorzakenvande
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Tabel 2. Samenvatting van parameters gemeten in testen met
vissenvanwateruitdeLek.

Chronische blootstelling
groeiremming
lever/niervergroting
verlaagd Hb of Hematocriet
verhoogd bloedglucose
bioaccumulatie van organochloorverbindingen
Ei-larvaletest
verhoogde sterfte
optreden van mopsneuzen
DNA-schadetest
verhoogde SCE-frequentie

1974/1977

1978/1981

++
++
++
+/-

+
+
+

++

+

?

++

+/±
+

?

+

?

++: insterkemateopgetreden
+: waargenomen
—: nietwaargenomen
?: nietbepaald

verschuivingeninderesultatenvantoxicologischetestenzijnechternietzondermeer
mogelijk. Daarvoor moeten nog vele andere factoren in beschouwing worden
genomen. Zo was bijvoorbeeld de waterafvoer van de Rijn in 1976 uitzonderlijk
laag. Dit kan betekenen dat de concentraties van stoffen in het water toen hoger
waren,maarookdathetzelfreinigingsvermogen vandeLek(waarinwerdgemeten)
wastoegenomendoordat dezeriviersterkgestuwd werd.Van 1978tot enmet 1981
was de gemiddelde jaarlijkse afvoer 7 tot 30%hoger dan normaal, waardoor in
principe omgekeerde invloeden konden worden verwacht.
Hetiswelmogelijk om,opgrond vandeopgedaneervaring, objectieve parameterstekiezendiealsindicatiekunnendienenvoortrendmatigeveranderingenvande
kwaliteit van een bepaald watertype, zoals van de Rijn. Voor Lekwater zouden
bepalingen van groeiremming, leververgroting en accumulatie van organochloorverbindingen hiertoe kunnen dienen, later eventueel aangevuld met SCE-frequéntiemetingen.Desterftevanembryo'senlarvenishiervoormindergeschiktvanwege
degrotevariatie insterfte dievanjaar totjaar optreedt indecontrolegroepen. Het
voorgesteldemeetsysteem zou ookkunnen dienenbijdetoxicologischeanalysevan
afvalwaterzuiveringseffluenten. In eenvaste opstelling zijn op dezewijze metingen
van biologische kwaliteitsparameters mogelijk tegen relatief lage kosten.
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Besluit
Wanneer men de gegevens uit deze testen echter wil hanteren om een eventueel
effect opeenecosysteem tebeoordelen,dan stuit men opdenodige problemen. Wel
zijn vele overeenkomsten gevonden met de veldwaarnemingen van Slooff, zoals
verhoogde sterfte, groeiremming, leververgroting en bepaalde teratogene effecten
(zie het hoofdstuk van Slooff & De Zwart). Het is echter de vraag of met de
bestaande gegevens kan worden worden vastgesteld, bijvoorbeeld in hoeverre chemische verontreinigingen hebben bijgedragen tot de verdwijning van zalmachtigen
uit de Rijn. Een aantal effecten zou nadelige gevolgen kunnen hebben, zoals verhoogde sterfte, groeiremming en teratogene effecten. De gevolgen van leververgroting, mutagene effecten en bioaccumulatie zijn minder goed te vertalen. Als men
daarnaast inbeschouwing neemt datbinnen hetecosysteemeenbepaalde compensatiekan optreden, bijvoorbeeld dooreenverhoogde eiproduktie,dan kanalleen maar
gesteld worden dat toxiciteitstesten in oppervlaktewater met vissen, vooralsnog
beperkte mogelijkheden bieden om risico's van chemische verontreinigingen voor
ecosystemen in te schatten.
Verantwoording
Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het speurwerkprogramma van de
VEWIN (Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland).
Het onderzoek van Lekwater in 1981/82 werd gefinancierd door de Rijncommissie
van Waterleidingbedrijven (RIWA). Bij de initiëring en uitvoering van het onderzoek waren C. L. M. Poels, H. W. van der Klift, W. B. Buiten en mw. G. A.
Peute-Slof betrokken. Belangrijke bijdragen aan het onderzoek werden geleverd
door W. van Hout en A. de Ruyter in het kader van hun doctoraalstudie biologie.
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Luchtkwaliteit - Inleiding

J. G.ten Houten

Aardenbronnenvanluchtverontreiniging
Luchtverontreiniging kan zowel een natuurlijke oorzaak hebben (vulkaanuitbarsting,terpeenvormingdoordennebossen,moerasgasontwikkeling,zoutezeewinden)alseengevolgzijnvanmenselijkeactiviteiten(gemotoriseerdverkeer,industrie,
elektriciteitscentrales,verwarmingvanwoon-enwerkruimtendoorverbrandingvan
fossielebrandstof). Doordesterkebevolkingsgroei,gepaardgaandemetuitgebreide
industriëleactiviteiten enhogeverkeersdichtheid, isdemens,althans ingrotedelen
van de wereld, verantwoordelijk voor de meeste luchtverontreiniging.
Naastverontreinigingenuitalgemenebronnenalsverkeerenstationaireverbrandingsinstallaties van industrie en woningen zijn ook verontreinigingen bekend van
beperkte omvang, afkomstig van speciale bedrijven. Dealgemene bronnen zijn in
hoofdzaak verantwoordelijk voor degrote hoeveelheden zwaveldioxyde (S02) en
stikstofoxyden (NOx is NO+N0 2 ), die in de atmosfeer terechtkomen. Dat gaat
alleen in Nederland al om honderdduizenden tonnen perjaar. Uitlaatgassen van
auto'senafgassen vanelektriciteitscentrales zijndevoornaamste bronnen van NOx
en de eerstgenoemde ook van koolwaterstoffen, waaronder etheen, die onder invloed van zonlicht reageren met NOx en fotochemische oxydantia vormen, zoals
ozonenperoxyacetylnitraat (PAN).Fluoriden,vooralwaterstoffluoride (HF),zijn
van industriële herkomst (aluminium- en staalfabrieken, fosfaatkunstmestfabrieken,keramische industrie e.a.).
Viadelandbouwkomenonderanderebestrijdingsmiddelen, ammoniakenstankstoffen inde atmosfeer.
Erisminder bekend overkleinschaliger emissies(Rey, 1982).Het Ministerievan
Volksgezondheid en Milieuhygiëne heeft daarom nu in de emissieregistratie 400
stoffen opgenomen, die bestudeerd moeten worden. Dat aantal zal ongetwijfeld
worden uitgebreid, omdat de chemische industrie jaarlijks met vele nieuwe Produkten op de markt komt, waaronder mogelijk stoffen die later uiterst gevaarlijk
blijken voor het milieu, zoalsde in Nederland inmiddels verboden PCB's.
Naast stoffen in gasvormige toestand komen stoffen voor die als zeer kleine
deeltjes in vaste of vloeibare vorm in de lucht zitten, de aerosolen. Voorbeelden
hiervanzijncementstof,maar ookmetalenzoalslood,cadmium,zinkenmangaan,
dievooralafkomstig zijnvanmetallurgische bedrijven; lood ookvanhetgemotoriseerdeverkeer. Samen vormen zeeen blijvende milieubelasting.
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Verspreiding van luchtverontreiniging
Luchtverontreinigingscomponenten kunnen zich over honderden tot zelfs duizenden kilometers verplaatsen, waardoor ze op de meest onverwachte plekken
terecht kunnen komen. Devroegere optimistische veronderstelling dat zesnel tot
onbelangrijke concentratiesverdund zoudenworden(vandaarhetbouwenvanzeer
hogeschoorstenen),blijkthelaasnietoptegaan.Bovendienkunnenstoffen als S0 2
op hun lange tocht door deatmosfeer in enkele dagen chemisch worden omgezet.
S0 2 bijvoorbeeld inzwavelzuurensulfaten, enNOxinsalpeterzuur ennitraten.Ze
slaan zowel in vaste als in opgeloste vorm als 'zure regen' neer. Dat kan ernstige
gevolgen hebben voor het biologisch milieu, zoals bijvoorbeeld blijkt in meren in
Zweden en Noorwegen.
De concentraties van de verontreinigingen zijn gewoonlijk het grootst in de
omgeving van emitterende bedrijven enandere bronnen; dat wilzeggen tot opeen
afstand van30km.Daarkomendeschadelijkebestanddelenviadeluchtterechtop
en in de grond en/of het oppervlaktewater, waardoor planten en dieren nadelig
beïnvloed kunnen worden. Hoemeerkennisweopdoen, hoeduidelijker het wordt
datergeenscherpescheidingbestaattussenlucht-,water-enbodemverontreiniging.
Zeer belangrijk voor de verspreiding door de lucht zijn de meteorologische
omstandigheden. Vooral de windkracht, de overheersende windrichting, de neerslag,detemperatuur en- voorzover hetfotochemische verontreinigingbetreft - de
zonneschijn spelen een belangrijke rol. Door het aanleggen van een systematisch
opgezet chemisch/fysisch meetnet kan men de concentratie van de voornaamste
luchtverontreinigingscomponenten in ruimte entijd registreren.
Bioindicatoren
Naast de registratie van fysische en chemische parameters is het gebruik van
bioindicatoren vanveelbelanggebleken. Grodzinski&Yorks(1981)onderscheiden
drie hoofdcategoriën van bioindicatoren:
- Echte bioindicatoren, dat zijn individuele soorten die bepaalde, al dan niet
karakteristieke beschadigingen vertonen, afhankelijk van deaard, concentratie en
inwerkingsduur van de verontreiniging.
- Een reeks van indicatorsoorten diede effecten van milieuverontreiniging opde
samenstelling van biocoenosen aangeven. Daarbij verdwijnen bepaalde gevoelige
soorten, terwijl andere, resistente soorten zichin de ontstane niches sterk kunnen
uitbreiden.
- Accumulatoren,datzijnsoortendieoppotentieeltoxischestoffen reagerenmetof
zonder interne beschadiging, maar diein elk geval de schadelijke stoffen onveranderd in hoge concentraties in hun organisme of in bepaalde organen ophopen. Ze
kunnen daarna chemisch/fysisch worden geanalyseerd.
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Plantenals bioindicatoren
Sommige hogere planten bezitten een min of meer specifieke gevoeligheid voor
bepaaldeluchtverontreinigingscomponenten, waarvandeeffecten relatiefgemakkelijk aantoonbaar zijn. Dooreengestandaardiseerde opkweek-en expositiemethode
tegebruiken,kanmeneenindrukkrijgenvandeverspreidingvande effectbelasting
opeengrootaantalplaatsengedurendelangeretijd:dezogenaamdebiomonitoring.
InNederland wordt hiervanalmeerdan twintigjaar gebruik gemaakt,eerstalleen
rondom fabrieken, later ook in het Nationale Meetnet voor Luchtverontreiniging.
Planten reageren opveellagereconcentratiesvandemeeste luchtverontreinigingen dan mens en dier. Dit komt door de intensieve gaswisseling in hun bladeren.
Voor koolmonoxyde (CO) zijn dieren veelgevoeliger. Vandaar dat men in kolenmijnenvroegerkanariesalsindicatorengebruiktevoorhetopsporenvankolendamp
(CO). Het vaststellen van de geschiktheid van een plantesoort om als indicator te
dienenvooreenbepaaldeverontreinigingvereisteenzorgvuldige gevoeligheidsanalyseonder nauwkeurig bekendeuitwendige omstandigheden als luchttemperatuur,
vochtigheidsgraad enchemischesamenstellingvandegrond(Posthumus, 1981).De
planten worden in begassingskassen gedurende korte of lange tijd gekweekt. Het
laatstegebeurtvooralalshetgaatomzeerlageconcentratiesvandeteonderzoeken
verontreinigingen, om chronische effecten zoals groeiremming op te sporen. Ook
kanmennagaanwatdeinvloedisvancombinatiesvanverschillendeluchtverontreinigingen.Datisbelangrijk, omdatindepraktijk vaakmeerdanéénverontreiniging
gelijktijdig aanwezig zal zijn. Het is gebleken, dat er synergistische effecten voor
kunnenkomen,datwilzeggendatdeplantsterkerreageertdanmenzouverwachten
opgrond vandesomvandeeffecten vandeverontreinigingscomponenten alsdeze
afzonderlijk enindezelfdeconcentratiesalsinhetmengselaanweziggeweestzouden
zijn. Juist dergelijke biologische effecten maken het noodzakelijk, naast automatischechemischeanalysesvandelucht,bioindicatoren tegebruiken. Posthumuszal
uitgebreid op het gebruik van hogere planten als luchtverontreinigingsindicatoren
ingaan.
Somsvormenvreemdereactiesvanplanteninhetveldeeneersteaanwijzingvoor
deaanwezigheidvannogonbekendeluchtverontreinigingen. Ditgebeurdein 1945in
Californie, waar over grote oppervlakten de spinaziebladeren aan de onderzijde
zilverachtig verkleurd of afgestorven waren. Alles wees op invloed van een nog
onbekende vorm van luchtverontreiniging (Haagen Smit et al., 1952),die iets met
fotochemisch omgezetteauto-uitlaatgassentemakenbleektehebben(HaagenSmit,
1952). Uiteindelijk werd vastgesteld, dat ozon het schadelijke agenswas.
Niet alleen hogere planten, maar ook lichenen (korstmossen) zijn zeergevoelig
voor luchtverontreiniging. Hierop wordt verder ingegaan door De Wit. Hier dient
slechtsvermeld tewordendat bijkorstmossoorten evenalsbijhogereplanten grote
verschillen ingevoeligheid voorkomen (Skye, 1968;De Wit, 1976).
Daar zwavelen S0 2 eenfungicide werkinghebben ishetnietverwonderlijk, dat
bepaalde schimmelaantastingen van planten minder voorkomen in gebieden met
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relatief hoge S02-concentraties in deatmosfeer. Soms kan men de mate van bladaantasting als indicatie voor luchtverontreiniging gebruiken. Dat is in Engeland
gedaan metdeteervlekkenziekte (Rhytisma acerinum) opbladerenvandegewone
esdoorn (Acer pseudoplatanus). Bevan & Greenhalgh (1976) vonden een goede
negatieve correlatie tussen het aantal teervlekken per blad en degemiddeldejaarlijkse S02-concentratiesindeomgevingvan Liverpool. Hoehogerdeconcentratie
hoe minder vlekken.
Daar niet alle plantesoorten even gevoelig zijn voor luchtverontreiniging en ze
bovendien verschillend reageren, afhankelijk van de aard van de verontreiniging,
kanmenaandehandvandesoortensamenstellingvanfytocoenosen indenabijheid
van bijvoorbeeld een HF-emitterendefabriek eenindruk krijgen overdematevan
verontreiniging. Voor dit doel zijn permanente proefvakken op verscheidene afstanden en in verschillende windrichtingen ten aanzien van de fabriek aangelegd
(Hajduck &Ruzicka, 1968).Hoedichter dieproefvakken bijdefabriek lagen,hoe
minder plantesoorten er in voorkwamen, totdat er vlak bij het aluminiumbedrijf
maar twee overbleven. Het frequentieverloop van twee resistente soorten, blaassilene(Silenevulgaris)enfioringras(Agrostisstoloniferä),dievóórdeverontreiniging
in dezelfde frequentie voorkwamen, bleek na vierjaar totaal gewijzigd: fioringras
had zich massaal vermeerderd ten koste van de (nu verdwenen) vatbare soorten,
maar blaassilene had dezelfde frequentie gehouden als voorheen.
Hetafwezigzijnvanbepaaldeplantesoortenalleenkanmenmoeilijk alsindicatie
voor luchtverontreiniging gebruiken, omdat dat ook een gevolg van heel andere
oorzaken kan zijn. Welkan het ontbreken van een helegroep soorten met gelijke
standplaatseisen een aanwijzing voor luchtverontreiniging zijn, vooral als deze
planten op verder van de industrie gelegen plaatsen wèlvoorkomen (Cairns etal.,
1979). Overvloedig aanwezige resistente en elders zeldzame soorten zouden eventueel onder bepaalde omstandigheden als indicator gebruikt kunnen worden.
Tenslotteeenkorte opmerking overplanten,dievallenindederdecategorievan
bioindicatoren, deaccumulatoren. Ditzijn soorten, dieniet ofnauwelijks reageren
metbepaaldeafwijkende symptomen,terwijluitchemischeanalysesblijktdatzewel
deverontreinigendestoffen accumuleren.Mossenaccumulerenzwaremetalenbeter
danlichenenenhogereplanten(Grodzinska, 1978;Folkeson, 1979).Datwilnogniet
zeggendat zeook bruikbaarder zijn dan zaadplanten inbijvoorbeeld een landelijk
meetnet. (Posthumus gaat in zijn hoofdstuk hier nader opin.)
Dieren als indicatoren
Hoeweldieren schadekunnen ondervinden vanluchtverontreiniging endoorde
luchtvervoerdestoffen kunnenaccumuleren,zijnzeinhetalgemeenmindergeschikt
omalsindicatoren tedienendan planten. Men maaktdan ooknauwelijks gebruik
vandierenalsechteindicatorenvoorluchtverontreiniging. Bijwaterverontreiniging
ligt dat anders. Veelwateren bevatten als planten alleen fytoplankton dat door de
korte levensduur nauwelijks accumuleert en dan is het praktischer mollusken of
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vissen als indicator te gebruiken. Een geval, waarbij dieren als indicator voor
luchtverontreiniging werden toegepast, vinden we in een artikel van André et al.
(1982).Zij brachten de luchtverontreiniging rond Brussel in kaart door gebruik te
makenvandeschorsmijt Humerobatusrostrolamellatus, dievooralbijhogeluchtvochtigheid erg gevoelig is voor S0 2 (Lebrun et al., 1978). De mortaliteit van in
buisjesuitgezettemijtenwerdnaeenweekbepaaldenvarieerdevan0tot49%.André
et al.vonden in het onderzochte gebied een goedecorrelatie tussen het percentage
mortaliteit endegemiddelde S02-concentratie perjaar, uitgedrukt inMg/m3.
S0 2 hoopt zichookinverschillende weefselsvan bijen op.Zowelacutealsmeer
chronische vergiftigingen leidden tot sterfte of in minder ernstige situaties tot
verminderde ei-afgifte en kortere levensduur (Bromenshenk, 1978).Er treedt ook
verlaagde vliegactiviteit op bij bijen (onder andere Lasioglossum zephyrum, Ginevanetal., 1980)enkeversoortennabegassingenmetrelatieflageS02-concentraties.
Bovendien gaan zowel saprofage als predatore kevers sterk in aantal achteruit
(Preston, 1979). Maar dit biedt nog te weinig houvast om dergelijke organismen
algemeen als indicator tegebruiken.
Veelliteratuur overluchtverontreiniging eninsektenisverzameld door VanVliet
(1980). Soms komt het voor dat insekten zich uitbreiden als secundair gevolgvan
luchtverontreiniging. Tendelewordtdat veroorzaakt doordegroteregevoeligheid
van predatoren (zoals lieveheersbeestjes), waardoor bijvoorbeeld bladluizen zich
explosiefkunnenontwikkelen(Przybylski, 1979),tendelehoudthetverband metde
verzwakking van door luchtverontreiniging aangetaste bomen. Reeds in 1898isin
Europageconstateerd,datschadelijkesnuitkevers{Pissodesspp.)toenamenindoor
S0 2 aangetaste naaldbomen (Donabauer, 1966) en schorskevers {Dendroctonus
spp.)vermeerderden zichsterkindoor ozonbeschadigde bomenvan PinusponderosainCalifornie(Starketal., 1968).Maarookhierlijkthettwijfelachtig ofmenaan
dehandvandezetoenamevanbepaaldesoortengerechtigdiszealsbioindicatorente
gebruiken.
Deuitvoerigste studiesoverdeinvloed van luchtverontreiniging opwildedieren
en ecosystemen zijn in Tsjechoslowakije verricht. Newman (1979) geeft daar een
goed overzicht van.Erblekenzowelfysiologische alsecologischeveranderingen op
tetredenbijpopulatiesvanwildedierendieaanernstigeluchtverontreinigingwaren
blootgesteld. Sommigevandiedierenkunnen alsbioindicatoren worden gebruikt.
Bijhazendiendenhethemoglobinegehaltevanhetbloed,dereactievandeurineen
dereproduktiecoëfficiënt alsbasis(Novakova, 1968).Hethemoglobinegehaltebleek
in industriegebieden lager te liggen dan daar buiten. De pH van de urine was bij
hazenuitdeomgevingvancementfabrieken veelhoger(8,5)enbijeenS02-emitterend bedrijf veellager (3,4)dan normaal.
Verscheidene onderzoekersgebruikendierenalsaccumulatoren van luchtverontreinigingscomponenten. Zware metalen zoals cadmium en zink, die voor een aanzienlijkdeelviadeatmosfeer inhetmilieuterechtkomen(Pauletal., 1981),accumuleren onder andere in regenwormen {Lumbricusrubellus) (Eijsackers etal., 1982).
In Japan bleek, dat huismussen in verontreinigde gebieden een viermaal hoger
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gehalte aan cadmium in hun botten hadden dan dieren afkomstig uit een niet
verontreinigd gebied. Dit hoge cadmiumgehalte resulteerde in hoge sterftecijfers
(Nishino et al., 1973).
Sindsdezeventigerjaren gebruikt menhoningbijen alsindicatorenenaccumulatoren voor milieuverontreiniging (Bromenshenk, 1978). Bijen blijken bruikbare
'indicatoren'tezijn voor bijzonder lageconcentraties aanfluoride, loodenkwikin
het milieu. Aanvliegende bijen worden bij de ingang van de korf weggezogen en
onmiddellijk bevroren voor latere analyse. Men maakt gebruik van het bestaande
netwerk van commerciële bijenstanden in de Verenigde Staten en krijgt zo een
indruk overdeverspreidingvandegeanalyseerdeluchtverontreinigingen (Bromenshenk, 1978).Gebleken isdat ook in honing verzameld in de omgeving van autosnelwegen, industriën en mijnen verontreinigingen voorkomen (Tonget al., 1975).
Daaronder bevindt zich lood, zink en cadmium (Otto &Jekat, 1977).Alsmende
honingperbijestand apart houdt,zoudezedusals'indicator'voor milieuverontreinigingineenbepaaldgebied kunnendienen. Degevondengehaltenzijn zolaagdat
zegeen gevaar voor devolksgezondheid vormen.
Toepassingsmogelijkheden
Aangezien organismen en ecosystemen alle invloeden van de omgeving ondergaan, reageren ze op de totale druk die door een (verontreinigd) milieu wordt
uitgeoefend. Daarbij komt, dat overschrijding van een zekere drempelwaarde van
eenmilieuvreemdestof,zelfsalduurt diemaar kort,ernstigegevolgenkan hebben.
Zulkekortepiekenvaneenluchtverontreiniging(bijvoorbeeld PAN)zullenmeestal
bij de routinematige chemische analyses van de lucht niet worden waargenomen.
Daarom zijn bioindicatoren uiterst nuttig als vroegtijdige biologische waarschuwingssystemen(Manning&Feder, 1980). Hetisgewenstaandehandvanzorgvuldige
begassings-enveldproeven na tegaan welkebioindicatoren enaccumulatoren het
meestgeschiktzijn ominpermanente meetnetten ofinregionale,tijdelijke meetopstellingen gebruikt te worden. Planten lijken voor dit doel over het algemeen
geschikter dan dieren, omdat ze minder verzorging vragen en vaak op zeer lage
concentraties van deverontreiniging reageren met karakteristieke symptomen.
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Hogereplanten alsindicatoren enaccumulatoren van
gasvormige luchtverontreiniging
A.C. Posthumus

Inleiding
Sommige hogere planten kunnen dienen als ecologische indicatoren voor de
aanwezigheid van bepaalde luchtverontreinigingscomponenten, vóórdat dezechemisch/fysich zijn aangetoond. En alsdeeffecten zichuiten induidelijk zichtbare,
kwantificeerbare symptomen,kandemetinghiervanookeenbijdrageleverenaande
monitoringvaneffectintensiteiten vanluchtverontreinigingintijd enruimte(Spierings, 1971;Posthumus, 1976).
Hierbijdientmeteenopgemerkttewórdendat uitdeeffectintensiteiten nooiteen
exacte bepalingvandeconcentratievandeverontreinigingindeluchtkan worden
afgeleid, omdat hierbij allerlei andere interne en externe factoren een rol spelen.
Voor de kwantitatieve meting van deverontreinigende stoffen in delucht zalmen
steedsdechemischeenfysische bepalingen nodighebben. Omgekeerd zalmenook
niet opgrond vanconcentratiemetingen indeluchtietskunnen voorspellen overde
te verwachten effecten bij planten. Beide vormen van monitoring moeten dus
tegelijkertijd, elkaar aanvullend, plaatsvinden (Posthumus, 1980).
Bij deze monitoring van luchtverontreiniging met planten kan men ook nog
betrekken het kwalitatief en kwantitatief bepalen van sommige luchtverontreinigingscomponenten in monsters van planten, die deze componenten uit de lucht
hebben opgenomen zonder dat deze door metabolische reacties zijn veranderd.
Vooral als wede opname van componenten uit delucht in planten alseeneerste
effect hiervan beschouwen, zijn dezeaccumulatorplanten eengeschikte aanvulling
van het gereedschap bij debiologische monitoring van de luchtverontreiniging.
Behalve het doel van de permanente of regelmatig herhaalde meting van de
concentraties en de effecten van de luchtverontreiniging ter bewaking van de
luchtkwaliteit, dientdezemonitoring ook nogterverkrijging van meerkennisover
de criteria diegebruikt kunnen worden bij het opstellen van adviezen overgrenswaardenofnormenopditgebied.Hiervoordienendanweldekwantitatieverelaties
tussen de blootstelling aan luchtverontreiniging in verschillende concentraties en
conditiesaandeenekantendeeffecten aandebestudeerdeobjecten aandeandere
kant, duidelijk bekend te zijn.
Hiertoe werd en wordt ook uitgebreid begassingsonderzoek uitgevoerd met
planten die in zo goed mogelijk bekende condities werden respectievelijk worden
blootgesteld aanbekendeconcentratiesvanluchtverontreinigingscomponenten, af70

zonderlijk eninbepaaldecombinaties. Ditachtergrondsonderzoek indevormvan
kunstmatige begassingen is ook een vereiste voor het bepalen van de al of niet
specifieke gevoeligheden van de indicatorplanten voor de verschillende componenten. Ook de gevoeligheidsgrenzen (drempelwaarden) t.a.v. de verschillende
stoffen inverschillendeconditiesworden opdezewijzebepaald. Het Instituut voor
Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO) te Wageningen beschikt hiervoor over
speciaal voor dit doel ontwikkelde begassingskassen en -kasten (Spierings, 1974;
Posthumus, 1977,1978).
Er kunnen vele, verschillende soorten effecten van luchtverontreiniging aan
plantenvoorkomen,diezichkunnen uiten opverschillende organisatieniveaus.We
onderscheiden verder positieve en negatieve, zichtbare en onzichtbare, directe en
indirecte, acute en chronische effecten. Voor de biologische monitoring zijn de
duidelijk zichtbare effecten uiteraard de belangrijkste, maar ook de niet zichtbare
ophopingvanbepaaldecomponentenindeplantkanmetbehulpvanchemische/fysische analysemethoden gemeten worden. De belangrijkste zichtbare, acute en
chronische effecten bestaan uit bladbeschadigingen, bloeibeïnvloeding en groeibeïnvloeding. Bijdeonzichtbareeffecten spelennaastaccumulatievanstoffen ook
veranderingen op het gebied van enzymactiviteiten en membraanstructuren een
belangrijke rol.
Omeengoedgebruiktekunnenmakenvanplantenalsindicatorenenaccumulatorenvanluchtverontreiniging, moetendezeaanbepaaldeeisenvoldoen.Indicatoren moeten zeergevoeligzijn voor een bepaalde component, waarbij het te meten
effect gepaard gaat meteenzospecifiek mogelijk, duidelijk symptoom hiervan. Er
moeteenmethode bestaan omdeeffectsymptomen eenvoudig,reproduceerbaar en
kwantitatief tebepalen.Bijaccumulatorenkanmeneisendatdebetreffende planten
de te meten component sterk in zich ophopen, zonder deze door metabolisme te
veranderenendatdecomponent inmonstersvanhetmateriaalgemakkelijk, reproduceerbaar en kwantitatief tebepalen is.Soms isdezelfde plantesoort geschikt als
indicator en accumulator tegelijk, maar meestal zijn gevoelige indicatoren geen
goede accumulatoren en omgekeerd. Daarom worden somsverschillend gevoelige
variëteiten van één soort (bijvoorbeeld gladioolvoor waterstoffluoride) gebruikt.
Er bestaan verschillende uitvoeringsvormen van biologische monitoring van
luchtverontreinigingseffecten, waarbij vooral onderscheid gemaakt kan worden
tussendepassieveendeaktievevorm.Bijdepassievevormmaaktmengebruikvan
deinhetteonderzoekengebied aanwezigeplantesoorten, zowelnatuurlijk voorkomendealsgekweekte.Bijdeactievevormbrengtmenspeciaalvoorhetbeoogdedoel
geschikteindicator-enaccumulatorplanten naarhetteonderzoekengebiedtoe.De
methodendiehierbijwordengebruikt,zullenhiernauitgebreiderwordenbesproken.
Effecten opgevoeligeplantenendesymptomenervan
Binnenhetgeheelvanhetcomplexegebeurenvandeluchtverontreiniging, waarbijzeervele,verschillendecomponenteneenrolspelen,zijnereenaantalgasvormige
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Stoffen tenoemendiespeciaalvoorplantenvanbelangzijn inverband metdegrote
fytotoxiciteit ervan (zietabel 1).Deze stoffen kunnen al in zeer lage concentraties
negatieveeffecten aanplantenveroorzakenenzijninstaatom,vooralwanneerdeze
tegelijk voorkomen, de planten duidelijk te beschadigen of zelfs geheel te doen
verdwijnen uit bepaalde ecosystemen.
Alseerste,meestfytotoxische componentistenoemenhetwaterstoffluoride (HF)
datalsvoorbeeldvandegroepvangasvormigeengoedinwateroplosbare fluoriden
een reeds lang bekende, duidelijke, negatieve inwerking op verschillende plantesoorten heeft. Vooral monocotyle siergewassen als tulpen, gladiolen enfresia's en
steenvruchtsoorten als pruim, perzik en abrikoos, maar ook gewassen als maïs,
boekweit engierstenwildeplantesoorten alsHypericumperforatum enPiceaabies
zijn zeer gevoelig voor dit fluoride. Het fluoride-ion hoopt zich na opname via de
bladeren in de planten voornamelijk op in bladranden en -toppen en veroorzaakt
daar,naallerleieffecten opcellulairniveau,duidelijke necrosevanbladweefsel. Het
necrotisch bladweefsel is daarbij meestal duidelijk gescheiden van het levende,
groeneweefseldooreenrood-bruin gekleurdetussenzone. Ook opgroeienontwikkelingvanbepaaldeplantenheeftwaterstoffluoride eennegatieveinvloed.Hetwerkt
al in zeer lage concentraties, vooral bij chronische blootstellingen, aangezien het
gemakkeljk accumuleert.
Eentweedecomponent vandeluchtverontreiniging diein - ^ lageconcentraties
effecten aan planten kanveroorzaken isetheen(C2H4),dat ook alseigen hormoon
door deplanten geproduceerd wordt. Extern etheen kandus ook dezelfde effecten
op celniveau veroorzaken als het endogene etheen, maar doet dit vaak op ongewenste momenten en op een overdreven en daardoor schadelijke wijze. Bekende
symptomenzijnepinastischekrommingvandebladerenenbladstelen,blad-,bloemenvruchtval,inductie vanextra veel,maar kleinere knollen bijaardappelengroeiremmingen (dwerggroei).
Tabel 1. Gevoeligheidsgrenzen van hogere planten
voorchronischeenacuteblootstellingaanluchtverontreinigingscomponenteninmm3/m3(1 mm3/m3is1 deel
verontreiniging per miljard delen lucht opvolumebasis).
Component
waterstoffluoride (HF)
etheen (C2H4)
zwaveldioxyde (S02)
peroxyacetylnitraat
ozon (03)
chloor(Cl2)
stikstofdioxyde (N02)
zoutzuur (HCl)
ammoniak (NH3)
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Chronisch
0,1-0,5
10-30
25-50

100
50-200
250-500

Acuut
1-5
50-100
250
20
25-40
100
2500
10000
5000-10000

Zwaveldioxyde(S0 2 )isookinvrijlageconcentratiestoxischvoorhogereplanten
enveroorzaakt na opname en omzetting tot bisulfietionen (HS0 3 ) en sulfietionen
(SO^)allerleieffecten openzymenenmembranenindecellen.Behalveinvloedenop
groei en (re)produktie resulteren daaruit ook duidelijke bladbeschadigingen inde
vorm van Chlorosen en necrosen van naalden en tussen de bladnerven. Deze vorm
vanbladbeschadiging isnietspecifiek voor S0 2 , maar kantochinsamenhangmet
concentratiemetingen en bij uitsluiting van andere oorzaken als ziekten en plagen
gebruikt wordenalsindicatievoor S02-effecten. Dezeeffecten kunnen veroorzaakt
worden bij veleplantesoorten. Duidelijk gevoelig zijn bijvoorbeeld bepaalde coniferen (naaldbomen), klaversoorten, luzerne,boekweit en braam.
Sterk fytotoxisch zijn ookeenaantalcomponenten vandefotochemische luchtverontreiniging, namelijk peroxyacetylnitraat (PAN) en ozon (0 3 ). Beide worden
gevormd bijdeomzettingen vanstikstofoxyden enkoolwaterstoffen onderinvloed
van het UV-lichtvandezon. PANgeeft bijbepaalde plantesoorten tamelijk specifieke bladbeschadigingssymptomen te zien: brons-bruine, dwarsbandvormige necrosen aan de onderkant van de bladeren, zoals bij kleine brandnetel. Ook straatgras, petunia en allerlei land- en tuinbouwgewassen kunnen door PAN worden
beschadigd. De eerste symptomen van 03-effecten bevinden zich meestal aan de
bovenkant van de bladeren en zijn in de vorm van een speciale spikkelvormige
necrose,zoalsbijtabak BelW3,ofalseenglansaandebladoppervlakte zichtbaar,
bijvoorbeeld bijspinazieengroteweegbree.0 3kanookanderevormenvanchlorose
en necrose, bladval enduidelijke groeireductie veroorzaken.
Eenaantalluchtverontreinigende stoffen veroorzaken paseffecten bijconcentraties die een factor 5à 10hoger zijn dan bij devorige groep. Dit zijn chloor (Cl2),
stikstofdioxyde (N0 2 ), zoutzuur (HCl) en ammoniak (NH3). Deze componenten
geven over het algemeen geen aanleiding tot specifieke symptomen bij planten. Ze
veroorzakenallemaalbladnecrosen,waarbijhetachteraf moeilijktebepalenisdoor
welke component deze zijn ontstaan. Alleen NH3-effecten bij bloemkoolbladeren
(zwartenecrosenaandeonderkant)biedeneenmogelijkheidtotbiologischeindicatievan NH3.
Soortenenvariëteitenalsindicatoren
Voor de monitoring van luchtverontreinigingseffecten zijn zowel wilde plantesoortenalsbepaaldevariëteitenvancultuurplantengebruikt.Vooreenoverzichtvan
de meest gebruikte indicatorplanten in onze streken wordt verwezen naar tabel2.
Hieruit blijkt dat waterstoffluoride, het meest voorkomende gasvormige fluoride,
goedgeïndiceerd kanworden metbehulpvan monocotylesiergewassenalstulpen
gladiool. Deeffectsymptomen indevormvanbladrand-entopnecrosen kunnenna
verschillende blootstellingstijden kwantitatief wordenbepaald doorde oppervlakte
van de necrotische bladdelen te meten. Dit kan men bij benadering, eenvoudigen
snel doen door de lengte van de totale, necrotische bladpunt te bepalen (alle
necrotische weefsel wordt in gedachten naar de bladpunt overgebracht). Deze
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Tabel2. Indicator-enaccumulatorplanten voor verschillende luchtverontreinigingscomponenten.
Plantesoorten en -variëteiten

Componenten

Symptomen

gladiool var. Sneeuwprinses
tulp var. Blue Parrot
gladiool var. Flowersong
tulp var. Preludium
tabak var. BelW3

waterstoffluoride
(HF)
waterstoffluoride
(HF)
ozon
(0 3 )

kleine brandnetel

peroxyacetylnitraat

petunia var. White Joy

etheen
(QH 4 )
zwaveldioxyde
(S0 2 )

bladrand-en
-topnecrose
fluorideconcentratieindroge stof
spikkelvormige
necrose op bovenzijde van blad
bandvormige necroseop onderzijde
van blad
kleine bloemen
bloemknopval
chlorose ennecrose
tussen debladnerven

rode klaver
inkarnaat klaver
luzerne
boekweit
Italiaans raaigras
var. Optima

fluoride- en
metaalionen
(F, Cd, Mn, Pb, Zn)

ionconcentraties
indroge stof

lengtemetingisrelatief voordetotale,necrotische bladoppervlakteenblijkt positief
gecorreleerd te zijn met detotale hoeveelheid opgenomen fluoride.
Ozoneffecten worden vooral waargenomen en gekwantificeerd in de vorm van
spikkelvormige necroseaan debovenzijde van bladeren van detabaksvariëteit Bel
W3. Hiervoor worden vaak de beschadigingspercentages van allebladeren vande
geëxponeerde,voorafin 03-vrijeruimten opgekweekte planten na 1 weekbepaald.
Hetgemiddeldevandezepercentagesbeschadigd oppervlakperbladvaneenaantal
planten wordt gebruikt als maat voor de 03-effectintensiteit. Deze effectintensiteitsmetingkangevoeligergemaaktwordendooralleendeeffecten aan bijvoorbeeld
dedrie gevoeligste bladeren te bepalen.
Effecten vanPANkanmentamelijk specifiek bepalenindevormvandedwarsbandvormige, bronskleurige necrose aan de onderkant van bladeren van kleine
brandnetel. Ook hierbij speelt de verschillende gevoeligheid van verschillend oude
bladeren een rol en kan men dit gebruiken om de bepaling gevoeliger te maken.
Kwantificering vindt ook hier plaats in de vorm van de geschatte percentages
beschadigd bladoppervlak, ofin relatieve beschadigingsindices.
Debloeibeïnvloedendeeffecten vanC2H4kunnengemetenwordenaandepetunia-variëteit White Joy. Afhankelijk van de etheenconcentratie worden hierbij een
kleinerebloemdiameter,minderofgeenbloemenwaargenomen.Ookaardappel-en
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tomateplanten kunnen voor etheeneffect-monitoring worden benut, waarbij naast
bloeibeïnvloeding ookepinastische krommingvan bladeren enbladstelen optreedt
(reversibel).
S0 2 veroorzaakt geeneffecten met specifieke symptomenaangeziendeintercostaleChlorosenennecrosen ook kunnen ontstaan door bijvoorbeeld N0 2 , maardan
welbij veelhogere concentraties die in de praktijk meestal niet voorkomen. Toch
wordenvoorS02-effecten bepaaldeindicatorplanten ingezet,omdatdekanshierop
groterisdanopeffectenvanbijvoorbeeld N0 2 .Verschillendeklaversoorten(rodeen
inkarnaatklaver), luzerne en boekweit zijn gevoelig voor S0 2 en zijn daarom als
indicatorplanten hiervoor gebruikt. Ook bepaalde boomsoorten (vooral naaldbomenalsde Weijmouthden endezilverspar) zouden hiervoor kunnen dienen.
Het gebruik van een totaal assortiment van verschillende indicatorplanten op
dezelfde plaatsheeftduidelijkvoordelenbovenhetexponerenvanslechtséénsoort.
Doordat meestalmeerderecomponenten tegelijk voorkomen, kunnencombinatieeffecten beter bestudeerd worden als men indicatoren voor verschillende componenten naast elkaar heeft staan.
Naast degevoelige neemt men soms ook nauwverwante, ongevoelige soorten of
variëteiten in het onderzoek op, om opdie manier een mogelijkheid te hebben om
niet-specifieke effecten vanplanteziekten ofandereexternefactoren teonderscheiden van de luchtverontreinigingseffecten.
Definitie vanechteindicatorplanten: planten dieduidelijke symptomen van effectenvanbepaaldeverontreinigingscomponenten kunnenvertonenendaardoorde
mogelijke aanwezigheid van dezecomponenten aantonen.
Soorten envariëteiten alsaccumulatoren
Sommige plantesoorten en-variëteiten zijn door hun speciale morfologische en
fysiologische eigenschappen bijzonder goedgeschikt omgasvormige componenten
inzichoptehopen. Bepaaldebladstructuren enandereeigenschappen makendeze
planten tot geschikte hulpmiddelen bij het verzamelen van monsters van luchtverontreiniginscomponenten diedaarnachemisch/fysisch kunnenwordenbepaald.Dit
betreftuiteraardalleencomponentendienietspontaanofdoorhetmetabolismevan
deplanten worden afgebroken of omgezet tot andere stoffen.
Alsbelangrijkste voorbeeld zijn hier te noemen deplanten die F"accumuleren,
bijvoorbeeld indebladtoppen waarinhetdaarnagemakkelijk kan worden geanalyseerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de resistente tulpevariëteit Preludium en de
resistente gladiolevariëteit Flowersong. Maar ook Italiaans raaigras (variëteit Optima) enboerenkool zijn geschikte accumulatoren voor F".
Ook voor S en Cl kan gras als accumulator dienen, evenals voor verschillende
zwareenanderemetalendieindevormvanstofdeeltjes opdeplantenterechtkomen
endaarna gedeeltelijk via oplossinginwatertoch ookindeplant worden opgenomen. Door onderscheid te maken tussen de analyseresultaten van gewassen en
ongewassen monsters van plantemateriaal heeft mengeprobeerd omeenindrukte
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krijgenvandefractie stofvormige verontreinigingenvandehoeveelheidwerkelijkin
de plant opgenomen materiaal. Dit is echter nooit zeker, omdat niet alle aanklevendestofvandeplantenwordtafgewassen enomdat ook stofvormig materiaalna
oplossing in water in de plant kan worden opgenomen. Bovendien is bekend
gewordendatplantengasvormigecomponentendoordesorptieenverdampingook
weerkunnen verliezen. Een ander probleem isdat bij degroei van de planten ook
altijd enigeverdunningvandecomponenten kan optreden. Ditlaatstegebeurt niet
bijaccumulatieinboomschorsendoodmos,dieookwelalsaccumulatoren worden
gebruikt.
Definitievanaccumulatorplanten:plantendiegemakkelijk bepaaldeverontreinigingscomponenten in zich ophopen zonder de aard en hoeveelheid hiervan door
metabolisme te veranderen.
Methoden voorhet gebruik vanplantenalsindicatoren enaccumulatoren
Hoewel planten groeiend in hun natuurlijke omgeving een eerste aanwijzing
kunnen geven voor de aanwezigheid van een bepaalde component, kan toch beter
met speciaal daarvoor gekweekte en op een gestandaardiseerde manier geëxponeerdeindicator-enaccumulatorplanten gewerktworden.Vooralalsbehalvedetectieenherkenningookkwantitatievemetingvandeeffecten opverschillendetijdenen
plaatsen bedoeld is,kan menbeter gebruik maken van eenvaste methode.
Zowelvoordewaarnemingvanacutealsvanchronischeeffecten zijngestandaardiseerde expositiemethoden ontwikkeld. Acuteenchronische effecten inde vorm
van een duidelijke bladaantasting worden meestal alleen bestudeerd aan in de
buitenlucht opgesteldeindicatorplanten. Alsreferentieheeft mengeenvergelijkingsobject inniet-verontreinigde controlelucht nodig,omdat iederematevanbeschadiging als effect wordt beschouwd. Als echter chronische effecten in de vorm van
vertraagde of verstoorde groei en ontwikkeling worden bestudeerd, dan zal een
vergelijking tussen dezeprocessenindeaanwezigebuitenlucht eninniet-verontreinigde controlelucht nodigzijn omdat het alleen omkwantitatieve verschillen gaat.
Indicator-enaccumulatorplanten kanmenbeternietopverschillendeplaatsenin
dedaar aanwezige bodems opkweken, maar liever ineen standaardgrondmengsel
dat geschikt is voor de betreffende soorten. Ook de watervoorziening en andere
omstandigheden voor de planten moeten overal zo goed mogelijk gelijk zijn, om
latervergelijkingenvandebetreffende effectintensiteiten tekunnenmaken.Hetweer
is natuurlijk in open-veldsituaties een variërende factor en kan alleen uitgesloten
worden als de planten in totaal kunstmatige kweekruimten (klimaatcellen) aan de
van buiten aangevoerde lucht worden blootgesteld. Afgezien van de kosten, isdit
ookdaarom nietzo'naantrekkelijke methode, omdat daneenvolledig kunstmatig
effectenidee zouwordenverkregen, losvandereëlesituatievaneffecten indeopen
lucht. Beter kan men daarom de effecten van het weer en luchtverontreiniging
gezamenlijk bestuderen,omdatbeidealsmoeilijk beïnvloedbareensamenwerkende
grootheden inde open lucht ervaren worden.
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Voor het gestandaardiseerd opkweken en exponeren van planten wordt vaak
gebruik gemaakt van standaardcultuurbakken, waarin de planten gedurende een
vaste tijd aan de heersende luchtverontreiniging worden blootgesteld. Hiervoor
wordto.a.eensysteemgebruiktdatvoorheteerstistoegepastindeDuitseBondsrepubliekdoorScholl(1969)endaarnainonslandverderontwikkeldisdoorFloor&
Posthumus (1977). De planten worden gezaaid of gepoot in standaardgrond in
plasticbakken, waarbij de grond met behulp van keramische filterkaarsen verbonden metsiliconenslangetjes automatisch vandejuistehoeveelheid water wordt
voorzien vanuit een grotere voorraadbak, waarin drie eerder genoemde plasticbakken worden opgehangen (fig. 1).
Om chronische effecten in de vorm van groei- en ontwikkelingsstoringen te
bestuderen worden dezelfde plantesoorten op dezelfde wijze (bijvoorbeeld in standaardbakken) opgekweekt intwee naast elkaar geplaatste ruimten, waarbij deene
wordtgeventileerd metdooreenactief-koolstoffilter gezuiverdeluchtendeandere
metevenveelongezuiverdebuitenlucht. Omdeweerscondities inderuimtenzoveel
mogelijk te laten lijken op debuitencondities, worden hiervoor thans vaak kasjes
zonderdakgebruikt. Vroegerwerden hiervoor kleinegesloten kasjesgebruikt, met
ilsgevolg dat de planten groeiden onder een van de normale buitensituatie sterk

Fig.1. Diagramvancultureinstandaardbakvoordeexpositievanindicator-enaccumulatorplanten.
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afwijkende conditie (van bijvoorbeeld temperatuur, licht en windsnelheid). De
verschillendiedangevonden werdentussendegroeiiagefilterde enin ongefilterde
lucht konden niet goed naar debuitensituatie worden 'vertaald'.
Voorbeelden vangebruik vanplanten alsindicatoren enaccumulatoren
Monitoring van biologische effecten van luchtverontreiniging met behulp van
planten als indicatoren en accumulatoren is toegepast op lokale, regionale en
nationaleschaal.Oplokaleschaalzijndezegebruiktomdeeffecten vanluchtverontreiniging vanuit een enkelebron ofeen combinatie van bronnen op speciale land-,
tuin-ofbosbouwgewassen, alsook opdenatuurlijke vegetatienategaan. Dezelfde
indicatoren enaccumulatoren konden gebruikt worden omschadeclaimste ondersteunen van de betreffende telers bij deveroorzakers van de luchtverontreiniging.
Het betrof hier gewoonlijk bronnen van F-verbindingen (Van Raay, 1969).
Opgrotere,regionaleenzelfsnationaleschaalzijnderesultatenvanbiologischeeffectenmeetnetten gebruiktomdeverspreidingvandezeeffecten intijdenruimtete
bepalen.Ditheeftgeleidtotconclusiesoververschillentussenmatevanluchtverontreinigingseffecten inverschillendegebieden.Ookbleekhetmogelijk omtrendsinhet
voorkomen van deze effecten vast te stellen, zoals het voorkomen van maximale
waarden van 03-effectintensiteiten in dezomer (Posthumus, 1982).
Iniedergevalmoetdekeuzevan planten enconditiesaangepast wordenaan het
specifiekedoelvanhetonderzoek.Wanneerdetebestuderencomponentbekendis,
isselectie van specifiek gevoelige indicatorplanten de eerste stap diegedaan moet
worden.Ingevalvanonbekendeluchtverontreinigingofindienmeninhetalgemeen
wilkijkenofereffecten optreden,moeteenreeksvanplantesoortendiegevoeligzijn
voor verschillende componenten tegelijkertijd worden gebruikt. Voor vergelijking
vandeeffecten vanluchtverontreiniging aandeplanten opallemeetpunten vaneen
regionaal of nationaal meetnet is het aan te bevelen om identieke indicator- en
accumulatorplanten in gestandaardiseerde condities te gebruiken.
Alsvoorbeeld vaneennationaalmeetnetvoorbiologischeeffecten vanluchtverontreinigingwordt hierhetNederlandse Nationale Meetnet besproken. Dit betreft
metingenvaneffecten vanverscheidenecomponenten opplantendoor hetIPO,in
het kader van het Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging (NML) van het
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIV). Er bestaan elders geen dergelijke,
nationalemeetnetten;welenkeleregionalemeetnetten,zoalsinBelgië.Vanaf 1973is
hieraan,aanvankelijk opeenkleinaantalveldjes enslechtsineendeelvanhetland,
maar vanaf 1976 op 40 proefveldjes verspreid over het hele land gewerkt. Dit
biologische-effectenmeetnet werkt in nauwe samenwerking met het meetnet voor
automatische concentratiemetingen vanverschillendecomponentendoorhetRIV,
zodat de gegevens met elkaar in verband gebracht kunnen worden. De resultaten
wordengepubliceerdingezamenlijkerapportenoverhetNML,uitgegevendoorhet
RIV.
Debiologische-effectmetingen wordenalleenuitgevoerd tijdensdevegetatieperi78
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odevandegebruikteindicator-enaccumulatorplanten (vanapriltot november)op
de proefveldjes van het IPO bij of in de nabijheid van een meetpunt van het
chemisch/fysisch meetnetvanhetRIV.Demethodenenmaterialenzijndezelfdeop
alleproefveldjes endezeproefveldjes wordenindemeetperiodewekelijks bezocht,
maar uiteraard niet allemaal opdezelfde dag.
Het basisprincipe isde metingvan effecten aan de op gestandaardiseerde wijze
gekweekte en geëxponeerde indicatorplanten. Zowel acute alschronische effecten
vanblootstellingaanluchtverontreiniging wordengemeten.Acuteeffecten worden
wekelijks bepaald aan gevoelige indicatorplanten in de open lucht. Chronische
effecten wordenbepaald nalangduriger blootstelling vandebetreffende indicatorplanten indeopenluchteninparenvankleinekasjeswaarvan hetenegeventileerd
wordt met door actieve koolstof gefilterde lucht en het andere met ongefilterde
lucht. Bovendien zijn een aantaljaren achter elkaar standaarcultures van Italiaans
raaigrasgebruiktomindeopenluchtdeverschillendecomponententeaccumuleren,
diedan na 14-daagseexpositieperioden werden geanalyseerd inhet geoogste plantemateriaal.
Mogelijkheden enbeperkingen
Hogere planten kunnen gebruikt worden om de aanwezigheid van bepaalde
verontreinigingen in de lucht te indiceren door het vertonen van bepaalde effectsymptomen. Dit kan dienen omte waarschuwen voor het mogelijke optreden van
effecten van luchtverontreiniging aan andere objecten (zowel mensen, dieren,
planten alsmaterialen). Maardegestandaardiseerde metingvan effectintensiteiten
aandezeindicatorplanten kan ookgebruikt wordenvoordevergelijkbare vaststelling van de belasting met effecten van bepaalde componenten in verschillende
gebiedenentijdsperioden. Dezevormvanbiologische-effectenmonitoring isrelatief
goedkoop en eenvoudig uit te voeren, en staat bovendien tamelijk dicht bij de
problematiek vanhetvoorkomenvanluchtverontreinigingseffecten opdevegetatie
indepraktijk. Men kan in iedergevaleenideekrijgen van deverspreiding vande
mogelijke effectbelasting in tijd en ruimte. Dit wordt voor sommige componenten
dan ook nog ondersteund door kwalitatieve en kwantitatieve bepaling van deze
componenten in accumulatorplanten.
Als bovendien meer gegevens bekend worden over de representativiteit van
effecten aan indicator- enaccumulatorplanten voor degewassen ende natuurlijke
vegetatie in de praktijk, kan op grond van deze biologische monitoring getracht
worden voorspellingen tedoen over het gebeuren op grote schaal.
Eenprobleem isdat nietvoor allebelangrijke componenten vande luchtverontreiniging goede indicatorplanten bekend zijn. De specificiteit van de gebruikte
indicatorenissomsnogonvoldoendeenverschillendecomponentenkunnentegelijkertijd opde planten inwerken. Dezecombinatie-effecten werken opverschillende,
manierenuit(additief,meerdanadditief ofminderdanadditief)enverstorendusde
tochalingewikkelderelatietusseneenbepaaldeconcentratievaneencomponentin
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deluchtendedaarbij behorende effectintensiteit inbepaalde condities. Maar ook in
kwalitatieve zin kunnen effecten van combinaties veranderen t.o.v. effecten van
enkelvoudige componenten. Het verdient misschien aanbeveling om ook te zoeken
naar indicatorplanten voor speciale,vaak voorkomende mengselsvan componenten
van de luchtverontreiniging (bijvoorbeeld fotochemische luchtverontreiniging),
naast indicatorplanten voor specifieke componenten ervan zoals 0 3 en PAN (Posthumus & Tonneijck, 1982).
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Lichenen alsindicatoren voor luchtkwaliteit

Toke de Wit

Inleiding
Uitgangspunt bij het begrip indicatie isdat er een relatie istussen de bestaansmogelijkheden vanorganismenendekwaliteit vanhunomgeving. Dierelatie moet
zodanigzijn dat uitdewaargenomen bestaansmogelijkheden (zoalsvoorkomenen
groei)conclusies getrokken kunnen worden over niet-waargenomen aspecten van
het milieu. Wanneer reactiesvansoorten,bijvoorbeeld hetvoorkomen ofdeaf- en
toenamevanlichenen,gebruiktwordenalsindicator,moeterduidelijkheid zijnover
devolgende aspecten:
- Dejuistheid en deeenduidigheid van deveronderstelde relatie tussen de reactie
van deindicator endeveroorzakende factor;
- Detechniek van het waarnemen en deinterpretatie van die waarnemingen.
Indicatoren kunnen voor diverse doeleinden gebruikt worden. Vaak ishet doel
uitsprakentedoenovereenalgemeenaspectvanhetmilieu,zoalsdekwaliteitvande
lucht,ofoverdeeffecten vaneenbepaaldemilieufactor ophet'biotischmilieu'ofop
eenbepaalde groep organismen.
Onderzoek aan indicatoren wordt vaak gedaan met het doel voorspellingen te
doen over de gevolgen van veranderingen in het milieu. In strikte zin is dit geen
indicatieonderzoek. Eentussenvormishetonderzoek omtrends optesporenzowel
inde bestaansmogelijkheden van deindicator als inde omgeving.
Reedsindevorigeeeuwwasbekenddatinstedenmetvuileluchtminderlichenen
(korstmossen) voorkomen dan in gebieden met schone lucht. Deeerste publikatie
hieroverwasvanNylander(1866);dezeisgevolgddooreentoenemendestroomvan
publikatiesoverallerleivormenvansamenhangtussenhetvoorkomenvanlichenen
enluchtverontreiniging.Vooraldelaatstetwintigjaarisveelonderzoekopditgebied
verricht(Ferry etal., 1973; Skye, 1979).Deconclusieissteedsdat korstmossen,als
taxonomische groepinhetalgemeen,buitengewoongevoeligzijn voor luchtverontreiniging.Hettegelijkertijd voorkomenvandirecte,operationeleenindirecte,conditionele factoren, alsmede toevallige coïncidenties leiden echter tot complexe situaties. Het onderzoek naar de relaties tussen organismen en milieufactoren kent in
grote lijnen twee benaderingen: experimenteel onderzoek en beschrijvend onderzoek.
Experimenteel onderzoek beperkt zich noodzakelijkerwijs meestal tot enkele
factoren waarvan de invloed bestudeerd wordt onder niet-natuurlijke omstan81

digheden. Begassingsonderzoek aan lichenen isbijvoorbeeld moeilijk interpreteerbaardoordedaarbij vaaktoegepaste hogecontinue concentratiesenhet onnatuurlijk microklimaat van de begassingsruimte.
Beschrijvend onderzoek waarbij,zoalsbijkarteringen,waarnemingen vankorstmossen (zoals verspreidingspatronen) vergeleken worden met waarnemingen van
luchtverontreiniging, wordt gecompliceerd door de invloed van soms onbekende
factoren,zoalshettegelijkertijd voorkomenvanverschillende luchtverontreinigende
stoffen.
Korstmossen worden, behalve als indicatoren, ook gebruikt als accumulatoren,
zoals voor radioactieve stoffen, lood en andere zware metalen (Holtzman, 1978;
Lawrey &Hale, 1979).
Parameters
Uitgangspunt isdatdebestaansmogelijkheden vankorstmossen beperkt worden
dooreenluchtverontreinigingscomponent endatdebeperkingisaftelezenaaneen
parameter.
Parameters kunnen opverschillende organisatieniveausgekozen worden,zoals:
Vegetatieniveau
groeivormen vandevegetatie
samenstelling van devegetatie
bedekkingspercentages en frequenties
aantal soorten
Individu-en soortniveau
voorkomen
verdwijnen en verschijnen
groei
afsterven
grootte en vitaliteit
fertiliteit
Celniveau
ademhaling
chlorofylgehalte
Deparameters opvegetatieniveau zijn natuurlijke afgeleiden vandieopsoortniveau, zoalsdeze weer afgeleiden zijn van parameters die ophetfysiologisch functionerenvandeindividuen betrekkinghebben.Enkelevandezeparametersworden
hierna aan de hand van voorbeelden toegelicht.
Parameters op vegetatieniveau
Korstmossen vertonen enkele duidelijk herkenbare groeivormen. De ongevoeligstesoortenzijnallekorstvormig,bijdeietsmindergevoeligesoortenkomennaast
korstvormige ook bladvormige soorten voor, gevolgd door respectievelijk struik82

vormigeenbaardvormige soorten (zoals Usnea). Hiervan isgebruik gemaakt voor
karteringen, zoals bij het door Britse schoolkinderen uitgevoerde onderzoek (Gilbert, 1974)waarbijmeteeneenvoudigeindelingGroot-Brittanniëwerdgeïnventariseerd.
Bovengenoemde Britse kaart lijkt sterk op de door Hawksworth &Rose(1970)
gepubliceerde kaartvan EngelandenWaleswaaropsoortenen soortencombinaties
alszoneringen zijn aangegeven, gekoppeld aan gemiddelde S02-concentraties.
In Nederlands onderzoek ishet aantal soorten epifytische korstmossen per oppervlakte-eenheid (5 kmX5 km) als parameter gebruikt. De omstandigheden
werden zoveel mogelijk gestandaardiseerd (De Wit, 1976). Deverschillen in epifytenrijkdom in Nederland (fig. 1)bleken een sterke samenhang tevertonen met de
S02-concentraties.
Parameters op individu-en soortniveau
Het voorkomen van één of enkele soorten wordt ook als parameter gebruikt.
Vooralbijzeergedetailleerdekarteringeninvrijsterkverontreinigdegebieden,waar
weinigsoorten voorkomen, geeft dit bevredigende resultaten (De Wit, 1976).
DeSloover &Leblanc(1970)hebben semi-kwantitatieve matengebruiktvande
vormIAP= \_i SQXf(/ndicesofAirAirity)waarinQdegevoeligheid,openigerleiwijzebepaald, vandesoortenisenfeenbedekkings-offrequentiemaat (Leblanc
&DeSloover, 1970;Trass, 1973).Implicietishierbijaangenomen datdeaanwezigheid van één matiggevoelige soort hetzelfde betekent als deaanwezigheid vanéén
zeergevoelige+ éénzeerongevoeligesoort.Ditiseenheelanderebenaderingdande
aanwezigheid van bepaalde soorten als karakteristiek te beschouwen.
In permanente kwadraten werd het terrestrische licheen Cladoniafoliacea inde
duinen gevolgd, waarbij bleek, dat wanneer de frequentie en dominantie van de
soort in kleine vakjes van 1dm2 nauwkeurig werden gevolgd, er dicht bij een
verontreinigingsbron weliswaarlokaalplaatsen warenmeteenhogebedekkingvan
dezesoort,maardatdezeonderhevigwarenaansterkeveranderingen: veranderlijkheid van devegetatie kan dus ook een parameter zijn.
In een monitoringsysteem van korstmossen worden zowel de groei als het afsterven van één epifytische soort in Nederland gevolgd. Hiertoe zijn permanente
kwadraten(pq's)uitgezetoptransectendoorzowelkorstmosrijke alskorstmosarme
gebieden in Nederland. Deze pq's zijn stukjes boomstam van enkele vierkante
decimeters, die één of twee maal per jaar nauwkeurig onderzocht en in stereo
gefotografeerd worden. Groei enafsterven van een thallus blijken op deze manier
zeergoedmeetbaar tezijn(fig.2).Deradialegroeiblijkt tezijn gecorreleerd metde
S02-concentratiesterplaatse,enwelvoornamelijk metdepiekconcentraties(fig.3).
Uit het werk met permanente kwadraten is ook gebleken dat het afsterven
toeneemt bij hogere S02-concentraties. Afsterven of morfologische schade wordt
ook gebruikt bij onderzoek met begassingen (Turk et al., 1974;De Wit, 1976)en
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Fig. 1. Epifytenrijkdom in Nederland omstreeks 1972,gebaseerd op het aantal soorten
epifytische lichenenperboomsoort perhokvan5 kmX5 km.(naar DeWit,1976)

transplantatieproeven, waarbij korstmossen op plankjes bevestigd worden en
worden uitgezet in gebieden met verschillende hoeveelheden luchtverontreiniging
(Schönbeck, 1968).
Degroeizalinhetalgemeenookvaninvloedzijnopdetebereikengroottevanhet
thallus,dieookwelalsparametergebruiktwordtvoorluchtverontreiniging(Gilbert,
1968). In Nederland zijn de verschillen opvallend tussen de thalli van vroeger
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Fig. 2. Eén permanent kwadraat met Parmelia sulcatain verschillende jaren. Het thallus
stierf vanuit het centrum af, de randen blijven echter groeien. Ook verschenen er enkele
nieuwethalli.
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Fig.3. DegemiddelderadialegroeivanParmeliasulcatainpermanentekwadraten.Elkpunt
stelt de gemiddelde groei voor in de jaren 1978/1979 van één P. sulcata thallus in één
kwadraat. Het 95-percentiel is de concentratie waar beneden 95%van de daggemiddelde
concentraties ligt.

(herbariummateriaal) ende huidige thalli van dezelfde soorten, vooral bij baard- en
struikvormige lichenen. Zo werd Evernia prunastri in de omgeving van Leersum
rond 1900ongeveer 10cm lang, met apotheciën, en zijn dethalli daar tegenwoordig
altijd steriel en maximaal 2cm lang.
Parameters op celniveau
Veel fysiologische aspecten zijn experimenteel onderzocht, vooral in relatie tot
luchtverontreiniging (Farrar, Pearson in: Ferry et al., 1973). De intensiteit van
ademhaling en fotosynthese isbij de experimentele benadering vaak als parameter
gebruikt voor de reactie van korstmossen. In het algemeen blijkt de toediening van
luchtverontreinigende stoffen te leiden tot afname van deze intensiteit (Richardson
&Puckett in: Ferryetal., 1973).Ook blijkt dat detijdsduur dienodig isvoor het op
gang komen van de fotosynthese na een droogperiode langer is als de pH van het
water waarmee bevochtigd wordt lager is (Lechowicz, 1982).
Bij hoge S0 2 -concentraties vindt niet alleen een remming van de fotosynthese
plaats,maartevenseenafbraak van hetchlorofyl. Deconcentraties vanchlorofyl en
faeofytine worden dan ook wel als parameter gebruikt.
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Gevoeligheid vanlichenen
Lichenen blijken gevoelig te zijn voor een groot aantal luchtverontreinigende
stoffen, zoalsS0 2 , HF,ethyleenenozon(Jamesin:Ferryetal., 1973;Nash, 1976;De
Wit, 1976).Van de onderzoekmethoden heeft karteren de meeste informatie geleverd overhetverschilineffect bijverschillendeintensiteitvan luchtverontreiniging.
Het begassingsonderzoek enaanverwant onderzoek verschaften vooral informatie
overdemechanismendiehierbijkunnenoptreden(Nieboeretal., 1977).Monitoring
en historisch onderzoek zijn nog slechts in beperkte mate uitgevoerd. Bij veel
effectenbeschrijvingen vanS0 2wordtvolstaanmethetnoemenvaneengemiddelde
concentratie; informatie over de variatie ontbreekt hierbij veelal evenals over de
hoogte van de piekconcentraties. Bij het vergelijken van de epifytenrijkdom in
Nederland met de S02-concentraties bleek een duidelijke samenhang te bestaan
tussenmetnamedezepiekconcentratiesenhetaantalsoortenkorstmossen(DeWit,
1976). Naarmate de S02-concentraties lager worden, is de samenhang met het
voorkomen van korstmossen geringer. Andere factoren worden dan naar verhouding belangrijker. Bij zeer hoge concentraties, waarbij nog slechts weinig soorten
voorkomen, isde samenhang zeer sterk.
Eenbepaaldeconcentratiegedurendeeenzekeretijd ofmeteenzekere frequentie
binneneenbepaaldeperiodekaneengrenswaardevooreenbepaaldesoortgenoemd
worden.Hetisechternietzodatbijlagereconcentratiesdelevensmogelijkhedenvan
diesoort nietaangetast zijn. Voor Parmeliasulcata bleekdatheelduidelijk uithet
permanente-kwadratenonderzoek: in sommige gebieden waar de soort nog volop
voorkomt, isdegroeigereduceerd tot minderdandehelft vanhetinhet onderzoek
aangetroffen maximum.
Het feit dat concentraties van driejaar geleden nog terug te vinden zijn in de
verspreiding van Lecanora expallens duidt op een kennelijk geringe mate van
herstel. De soort heeft minstens driejaar nodig om terug te komen. Wanneer de
luchtkwaliteit slechter wordt, reageren korstmossen vermoedelijk vrij snel. Het
hangt echter vandekeuzevandeparameter af hoegoed ditaftelezenis.Voorde
fotosynthese zalditaanzienlijk snellerzijndanvoorparametersals soortensamenstelling en bedekkingswaarden.
Wanneer men veranderingen in lichenenvegetaties over langere perioden wil
nagaan, ismenafhankelijk van inhetverleden verzamelde gegevens. Deze blijken
echterslechtszeldenaanwezigtezijninbruikbare vormenhoeveelheid. Incidenteel
bestaan er mogelijkheden, bijvoorbeeld door analyse van herbariummateriaal, inclusiefdetoevalligemeeverzamelde soorten.Zoheeft menkunnen konstateren dat
ineengebied rond 's-Hertogenbosch van20kmX20kmvande 115soorten dieer
rond 1900 waren aangetroffen, er in 1971nog slechts 46 teruggevonden konden
worden (Van Dobben etal., 1982).
Het effect van luchtverontreiniging op lichenen blijkt mede bepaald te worden
dooranderefactoren. Uithetonderzoekindeomgevingvan's-Hertogenboschbleek
duidelijkeenverschuivingnaarvoorkeurvoorschorsmeteenmeerbasischkarakter.
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Dezuurgraad vandeschorsis ininteractiemetde luchtverontreinigingkennelijkeen
factor dieookinvloed heeft opdebestaansmogelijkheden. Hetwaterigemilieuvan
hetkorstmos bestaat vooreengroot deeluitwaterdat langsdestamvandebomen
afloopt. Behalvedoor luchtverontreiniging zalde samenstelling van dit water ook
beïnvloed zijn door eigenschappen van de schors, zoals buffercapaciteit en zuurgraad (Grodzinska, 1977).
Hetzijnechter nietalleendelaatstgenoemdeeigenschappen dieinvloed hebben.
InNederlands inventarisatieonderzoek(DeWit, 1976)bleken soorten ongevoeliger
te zijn als ze groeiden op het voor deze soort optimale substraat, bijvoorbeeld
PhysciatenellaopiepenEverniaprunastriop eik. Inhetalgemeenbleekdatsoorten
die'kieskeurig'zijn watbetreft deomstandigheden waarbij zevoorkomen, ookten
gevolge van luchtverontreiniging het eerst verdwenen zijn. Het algemene beeld is
datwanneerereenofanderesoortvan'stress'bestaat,deindicatorgevoeligerwordt
en datstressgevoeligheid samengaatmetgevoeligheidvoorluchtverontreiniging.Dit
blijkt ookuitfiguur 4. Wanneereensoortalleenbeperkt wordtdoor S0 2 , zoudeze
moetenvoorkomenopalleplaatsen die aandeS02-eisenvande soortvoldoen.Voor
veel ongevoelige soorten blijkt dit ook op te gaan. De gevoelige soorten komen
echteralleopveelminderplaatsenvoor:hunvoorkomen is dusooknogdoorandere
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Fig.4. Gevoeligheid enmatevanvoorkomen van korstmossoorten. Elkstreepje stelteen
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perkolomgeeft aaninhoeveeluurhokkeneensoort, opgrondvandegevoeligheidvande
soorten de verspreidingvanS02in Nederland,maximaalkan voorkomen.Vooralgevoelige
soorten blijken inaanzienlijk minder hokkenaangetroffen tezijn dan teverwachtenwas.
(naarDeWit,1976)

factoren beperkt. Eensoort dievoornamelijk door éénfactor wordt bepaald iseen
ideale indicator. Tamelijk ideale indicatoren voor luchtverontreiniging blijken te
zijn: Buelliapunctata, Parmelia sulcata,Everniaprunastri en Ramalinafarinacea
(fig.4).
Lichenenworden meestalzeergevoeligvoorluchtverontreiniginggenoemd,veel
gevoeligerdanbijvoorbeeld hogereplanten.Hetverdwijnenvankorstmossen is heel
opvallendenvoorditverdwijnenzijnvoorkorstmossenminderanderefactoren aan
tewijzen danvoor veelniet-epifytische wildeplanten. Voorandere plantengroepen
spelen zeker ook factoren als gevolgen van ruilverkavelingen, ontginningen en
terreinbeheer een grote rol. Onlangs is, ondanks deze beperkingen, een poging
gedaanhetverdwijnen vanplantesoorten tecorreleren metS02-concentraties(Van
Dam, 1983). Het patroon voor verdwijnen blijkt vaak overeen te komen met het
patroon dat de S02-belasting vertoont. Zo blijkt uit figuur 5dat enkele soorten
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Fig. 5. Bij vergelijking van de verspreiding van soorten voor en na 1950 blijken veel
vindplaatsenverdwenentezijn.DezeverdwenenvindplaatsenkomenvooralvooringebiedenmethogeS02-concentraties(naar Van Dam, 1983;gegevensvanhet Rijksherbariumte Leiden,RIVenRIN).Voorverklaring95-percentiel,zie hetonderschrift van
figuur 3.
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planten, zoals Lycopodium clavatum(grote wolfsklauw) en Cantharellus cibarius
(cantharel) even 'gevoelig'zijn als tamelijk gevoelige korstmossen. Hetzelfde geldt
voor soorten als Arnicamontana(wolverlei)enfructificerende Dicranum scoparium(gewoongaffeltandmos). Hetisnognietduidelijkinhoeverreersprakeisvaneen
causaleachtergrond voordezecoïncidentieinverspreidingspatronenvanplantenen
luchtverontreiniging. Er zijn sterke aanwijzingen dat indirecte effecten door zure
neerslag een oorzaak kunnen zijn, in het bijzonder inde oligotrofe, droge milieus
(Van Breemenetal., 1982).Deconcentratieswaarbij dezeeffecten optredenliggen
beneden die waarbij de meeste acute,directe effecten, zoals bladbeschadiging optreden (zie het hoofdstuk van Posthumus). Over diersoorten is naar verhouding
weinig bekend. Er zijn echter aanwijzingen dat voor insekten zoals mijten de
effectieve (letale)concentratiesindezelfde ordevangroottekunnenliggen(Andréet
al., 1982).
Conclusies
Van korstmossen is gebleken dat zij gevoelig zijn voor luchtverontreiniging.
Vooral overheteffect vanS0 2 isveelbekend,zoalseenbeschrijvend modelvande
samenhang tussen S02-concentraties enepifytenrijkdom (De Wit, 1976)laat zien.
Erzijnechtergeenparametersdieeenduidigdoorslechtséénluchtverontreinigingsfactorbepaaldworden;ineenaantalgevallenisinteractiemetandere milieufactoren
geconstateerd.
Wanneer, zoals vrijwel steeds het geval is, verschillende luchtverontreinigende
stoffen aanwezigzijn,kanhetwaargenomeneffect nietzondermeeraanéénvandeze
stoffen toegeschreven worden.Ookkanheteffect vandeenestof beïnvloed worden
doordeaanwezigheid vaneenandere. Hetisdaarom niet mogelijk korstmossen te
gebruiken als 'metertjes' om bijvoorbeeld S02-concentraties vast te stellen. Wel
kunnenopgrondvandebeschikbarekennisvoorspellingengedaanwordenoverhet
effect van bepaalde S02-concentraties. Effecten bij korstmossen kunnen ook gebruikt worden alsalarmsignaal.' bijveleandere soorten organismen blijken minof
meer vergelijkbare effecten te kunnen optreden. Epifytische korstmossen zijn als
indicator erggeschikt omdat de invloed van andere factoren relatief gering is(De
Wit, 1976). Een nadeel voor het onderbouwen van de indicatiebetekenis is dat
korstmossen moeilijk hanteerbaar zijn in experimenteel onderzoek.
Het bovenstaande leidt tot devolgendeconclusies:
- Indicatoren zijnvoorhetaflezen vanhetabiotischmilieumindergeschiktdande
daarvoor beschikbare technische apparatuur.
- Indicatoren kunnenalarmsignalengevenoverdekwaliteitvanhetbiotischmilieu
en over de mogelijkheid dat dit beïnvloed is door veranderingen in het abiotisch
milieu.
- Kennisvandeeigenschappenvanindicatoren maakt hetmogelijk voorspellingen
tedoen overdegevolgen van veranderingen inhet milieu.
- Korstmossen hebben in principe dezelfde mogelijkheden en beperkingen als
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andere bioindicatoren. Zij hebben echter alsvoordeel dat in de natuurlijke omstandigheden de standaardisatie van het milieu verhoudingsgewijs eenvoudig is,en dat
de gevoeligheid kennelijk in een geschikt concentratiegebied ligt.
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Bodemkwaliteit - Inleiding

R. Brouwer

Eigenschappen,diehetbodemtypebepalen
De bodemeigenschappen variëren binnen een klein gebied als Nederland zeer
sterk. Er zijn een aantal grondsoorten te onderscheiden, zoals klei,veen en zand,
waarbinnen en waartussen velerlei overgangen voorkomen. Ook in de verticale
opbouw komen van streek tot streek grote verschillen voor. Aldeze verschillende
gronden zijn fysisch en chemisch te karakteriseren. Bij deze beschrijvingen spelen
kenmerkenalsstructuur,deeltjesgrootte, poriënvolume,organische-sjofgehalte, kationenuitwisselingscapaciteit, pH en mineralengehalte een rol. Veel van de genoemdeeigenschappen worden binnenelkbodemtype nogweerbeïnvloed doorde
grondwaterstand ende gebruikswijze.
Wemogen rustigstellendat onzebodems,misschien opeenenkele uitzondering
na,doormenselijkeactiviteitenbepaaldzijn.Ditgeldtnietalleenvoorhetlandbouwareaal,maar ookvoordeterreinenaandeperiferie vanlandbouwgebieden envoor
de min of meer echte natuurgebieden. Toch hoeven weniet ongelukkig tezijn met
watwehebben,wantdebonteschakeringinbodemgesteldheidgaatgepaardmeteen
evenafwisselend patroon in vegetatietypen.
Waarderingenkwaliteit
Vanzelfsprekend zietalleserandersuitdaninhetverleden,wantmetdeontwikkeling van de menselijke activiteiten en behoeften is de natuur om ons heen mee
ontwikkeld.Voorietswatdemoeitewaardwasissteedsietsanderswatevenzeerde
moeite waard isin de plaats gekomen.
Hetlijktookvanzelfsprekend datdoordetijdenheenmensenhetverdwijnenvan
ietsvertrouwdsbetreurdhebben,omdatzenietmeteenkondenzienwatervoorinde
plaatszoukomen.Tochisdeontwikkelingdoorgegaan.Ooknuzaldieontwikkeling
doorgaan en we moeten ons afvragen waarom we nu.zo gealarmeerd zijn. Is het
enkelomdatwemeertijd hebbenvoornostalgischemijmeringen, ofmeerinzichtin
de consequenties van ons handelen, of zijn de ontwikkelingen zodanig dat we
moetenverwachtendatervoorietsgoedsdatverdwijnt nietsgoedterugkomt?Wie
de vakbladen daarop naslaat komt tot deconclusie dat dit laatste hetgeval lijkt te
zijn.
Omdittedemonstreren moetenwenagaan metwelkeveranderingen inbodem93

kwaliteit wenutemakenhebbenenwatdaarvandeconsequentieszijn. Dedefinitie
voor bodemkwaliteit - afhankelijk als zeisvan defunctie die men van de bodem
verwacht (wegenbouw, huizenbouw, waterfiltering) - isarbitrair. In het kader van
deze uitgave zijn we vooral geïnteresseerd in de functie die de bodem heeft ten
aanzien van dedaarin endaarop levende organismen.
Processen dieindebodem eenrolspelen
Indebodem kaneengroteactiviteit van micro-organismen, bacteriën enschimmelsvoorkomen, maar ook eenscalavandierlijke organismen. Zijhebbengemeen
dat zealle afhankelijk zijn van deénergiedie van tevoren isvastgelegd in groene
plantedelen. Hunprimairebestaansvoorwaarde wordtdusgevormddoorwortelsen
andereplantenrestendieopenindebodemdood oflevendvoorhandenzijn.Aande
andere kant is het zo dat fotosynthetiserende delen alleen kunnen bestaan bij de
gratievanuitdebodem opgenomen waterennutriënten.'Doorwortelbaarheid' van
de bodem is dus een eerste vereiste en daar dragen de activiteiten van de eerder
genoemde organismen toebij.Wekomendus heelgemakkelijk in cirkelredeneringen terecht, omdat biologische activiteit in de grond alleen mogelijk is als de
kwaliteitvandebodemgoedisendekwaliteitvandebodemverbeterd kan worden
door biologische activiteit. Beidedienen opelkaar afgestemd te zijn.
De bedreiging kan dan ook van twee kanten komen:
- verminderingvanafbreekbaar organischmateriaalalssubstraatvoorbiologische
activiteit,
- selectieveonderdrukkingenselectievevergiftiging vanfloraenfaunaindebodem.
Vooralhetlaatstgenoemdeaspectspeeltinonslandeengroterol. Hetgaat daarbij
om contaminatie van de bodem door schadelijke stoffen, die alsconsequentie van
onzehuidige manier van levenin steedsgrotere hoeveelheden in het milieu terecht
komen. De daarmee samenhangende problemen zullen in de volgende hoofdstukken (zware metalen, Ernst; organische verbindingen, Eysackers) besproken
worden. Het zal uiteindelijk gaan om devraag of wevoldoende feitenmateriaal in
handenhebbenomdeopstapelstaandeWetBodembeschermingeffectief temaken
(Vonk).Eenzeerbelangrijk aspectvoordetoekomstverwachtingisookinhoeverre
eenmaal tot stand gekomen contaminaties reversibel zijn.
Beïnvloeding vandebodem doornutriënten endereactievanplantendaarop
De verhoging van de agrarische produktie (bouw- en grasland) in de loop der
jarenisgoeddeelshetgevolgvaneenbeterenutriëntenvoorzieningvandegewassen.
Deze wordt gerealiseerd door hogere meststofgiften, door gecontroleerde watervoorziening endoor een combinatie van beide.
Eerst zullen eenpaar woorden gewijd worden aan deecologische gevolgen van
eutrofiëring van onzebodems.
Bij de steeds verdergaande intensivering van de landbouw betekent een toene94

menddrijf-enkunstmestgebruik, metnameeentoenemendstikstofgebruik. Aangezien over het algemeen het percentage dat van een toegediende stikstof wordt
opgenomen nietafhangt vandedosis,betekent ditnietalleeneenbemestingvande
landbouwgronden zelf.Doordehogerebemestingblijft meerindeplantopgeslagen
stikstof ophetland,zodat naafsterving enverteringvanhetplantenmateriaal meer
viauitregening hetgrondwater enhet oppervlaktewater bereikt. Door transporten
via het grondwater kunnen zo terreinen die niet strikt tot het landbouwareaal
behoren maar inde omgeving daarvan voorkomen, geëutrofieerd worden.
Een andere, veel voorkomende maatregel, die met de vorige te maken heeft,
omdat door degestimuleerde groeivroeger inhetvoorjaar geoogst kan worden,is
verlaging van degrondwaterstand. Deze maatregel leidt evenzeer tot eutrofiëring,
doordat nueengroterehoeveelheid organische stof afbreekbaar wordt (verbeterde
02-voorziening in de diepere grondlagen). De gevolgen van eutrofiëring voor de
flora en fauna, direct en indirect via gewijzigde gebruikswijze, beginnen door
onderzoek bij verschillende instellingen steeds duidelijker te worden. Eutrofiëring
leidt bij hogere planten tot stimulatie van debovengrondse groei relatief ten koste
vandeondergrondse groei(Brouwer, 1968).Deconsequentieisinveelgevalleneen
veranderde organische-stoftoevoer naar debodem (fig. 1).Vaak wordt dezedroge
stof door de gunstiger C/N-verhouding ook sneller afgebroken waardoor meer
stikstof voor uitspoeling beschikbaar komt.
Deeffecten van eutrofiëring gaan echter verder. Hoewel in principe alle plantesoorten kwalitatief op eutrofiëring gelijk reageren, zijn er kwantitatief grote verschillen (fig. 2). De planten die het sterkst en tot hoge vruchtbaarheid positief
reageren, winnen gestadig terrein, zodanig dat minder responsieve soorten onderdruktworden(fig. 3)enverdwijnen. Voorbeelden hiervanzijntevindeninhetwerk
van Van den Bergh (1979). Door dit onderzoek kan worden aangetoond dat de
wortelmassa (t/ha)
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Fig.1. InvloedvanN-bemestingenmaaifrequentieopdeaanwezigewortelmassavanengels
raaigrasinoktobervanheteerstejaar nainzaaiinmaart.(Ennik,1980)
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Fig. 3. Invloed van de stikstofvoorziening op de productie van spruit versgewicht van
Plantago major en Lolium perenne in mono- (getrokken lijnen) en meng- (streeplijnen)
cultuur. Inmengcultuur isP. majorinhetvoordeelbijlageN-bemestingeninhetnadeelbij
hoge N-bemesting.(Brouwer, 1983)
eutrofiëring leidt tot drastische vermindering van de soortenrijkdom (fig. 4). De
resultaten passen alszodanigineen meeralgemeen patroon,dat inhoudt dat bij een
gradiënt van een milieufactor van ongunstig naar gunstig de totale biomassa per
oppervlakte-eenheid toeneemt en het soortenaantal een optimum vertoont (fig. 5).
In het ongunstige gebied komen slechts weinig soorten voor die uitgesproken
tolerant zijn t.a.v.debetreffende factor, maar ook daar slechtgroeien (lagebiomassa). Naarmate de stress afneemt kunnen meer soorten hun levenscyclus voltooien,
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maarelkvoorzichkomendeverschillendesoorten niettoteenzodanige ontwikkelingvanbiomassadatanderedaardooronderdruktworden.Bijvoortgaandeverbeteringvanhetmilieuisdepotentiëlebiomassaproduktiehoger.Soortenmeteenlage
maximale relatieve groeisnelheid zullen van devoorzieningen minder gebruik maken dan die met een hoge maximale relatieve groeisnelheid.
Hiermeeishetverschijnsel hoeenwaarom verhogingvande bodemvruchtbaarheid tot afname van de soortendiversiteit leidt,causaal teverklaren. Het betekent
echter niet dat zowel de biomassatoename als de teruggang in het soortenaantal,
zoalsgevonden bijeutrofiëring, alszodanigexclusief indicatief zijnvooreenverhogingvan de bodemvruchtbaarheid. Een gradiënt in bijvoorbeeld de waterbeschikbaarheid zou eenzelfde beeld kunnen geven.
Daarkomt nogbijdat hetgeleidelijk dalend aantalsoorten indebemeste veldjes
gepaard gaat metgrotefluctuaties vanjaar totjaar indefrequentie percentagesvan
deonderzochte soorten. Ditwijsteropdateengrootaantalanderefactoren eenrol
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spelenbijderealiseringvan heteerdergenoemde fenomeen, factoren die grotendeels
onbekend zijn. Het zal nog veel onderzoek vergen voor we een zo betrekkelijk
eenduidig verlopend voorspelbaar verschijnsel kwantitatief kunnen verklaren (Van
den Bergh, 1979; Willems, 1980).
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Bodemparametersalsecologischebodemkwaliteitskenmerken

J. W. Vonk

Inleiding
Hetbesefdatwedebodemmoetenbeschermentegenallerleivormenvanaantastingisrelatief laat ontstaan alsweditvergelijken metdebescherming vanluchten
water,enmetnatuurbescherminginhetalgemeen.Hiervoorzijntweeoorzakenaan
te voeren.
1. Veelbodemaantastingen, metnameverontreinigingsgevallen, blijven aanvankelijk sterk gelokaliseerd; verspreiding in debodem vindt zeer langzaani plaats,veel
langzamer dan in water en lucht. Pas na vele jaren kan de verontreiniging op
ongewenste plaatsen opduiken inoppervlaktewater, drinkwatervoorraden endoor
kwelelders bovenste bodemlagen beïnvloeden.
2. Debodem iseenondoorzichtig medium,zowelletterlijk alsfiguurlijk. Veelvan
deprocessenindebodemonttrekkenzichaanonsoog.Destructuurvandebodemis
complexendeprocessendieerplaatsvinden zijndatevenzo.Metnamewat betreft
deecologischebodemprocessen isonzekennisnogverrevanvolmaakt. Ditgeldtin
hetbijzonder voordegevolgenvanbodemaantasting envervuilingtengevolgevan
menselijke activiteiten voor de bodemecologie.
Infiguur 1 wordendediverserelatiestussendeverschillendegroepenorganismen
in het bodem-ecosysteem getoond alsmede hun relatie met het abiotische milieu.
Nog veelmeer dan voor het aquatische milieu vormen defysische structuur ende
chemischeeigenschappendevoorwaardenwaarbinnenhetecologischgebeurenzich
afspeelt. Er isdan ook een continue beïnvloeding van het bodemecosysteem door
fysische enchemische bodemparameters (Swift etal., 1979).
Bodemkwaliteit en bodemfuncties
Opgrond vandeontwerp-Wet bodembescherming kunnenaanallerleiactiviteiten die op of in debodem worden verricht beperkingen worden gesteld.
Volgens de Memorie van Toelichting bij de ontwerp-Wet houdt dit voor de
bodem in: 'het geheel van maatregelen zowel gericht op het voorkomen resp. het
beperken of ongedaan maken van nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van de
bodem als gevolg van menselijke activiteiten, als gericht op het behoud van een
gewenste kwaliteit van de bodem'. De wet stelt dus de kwaliteit van de bodem
centraal. Een belangrijke vraag isdan wat de bodemkwaliteit bepaalt, wat zijn de
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Fig. 1. Relaties tussen verschillende organismen inhet bodemecosysteem.

criteria, met andere woorden: wat zijn de kwaliteitskenmerken (Vonk, 1982).
Dezevragenkanmennietloszienvandeverschillendefunctiesvandebodem.Bij
iedere functie van de bodem horen immers bepaalde kwaliteitskenmerken. Als
functies vandebodem worden inde Memorievan Toelichting genoemd:
- dragerfunctie voor menselijke activiteiten;
- gebruiksfuncties m.b.t.landbouw,drink-enindustriewatervoorziening, delfstofwinning;
- esthetische functie;
- ecologische functie.
Dezefuncties hebben een verschillende inhoud. Alleendeecologische functie is
nietmensgebonden,deanderefuncties zijneigenlijk gebruiksfuncties voordemens
ofzijneenafspiegelingvandewaarderingvandemensvoorzijnomgeving,bijvoorbeelddeesthetischefunctie. Deecologischefunctie vandebodemisde belangrijkste
basisfunctie, zowel vanuit de mens geredeneerd als vanuit natuur en landschap.
Vanuitdezevisieishetvanprimairbelangkwaliteitskenmerken voordebodemkwaliteit t.o.v.deecologischefunctie tevinden (Eijsackers &Doelman, 1981).
Kwaliteitskenmerken
In het volgende worden enigegedachtengangen beschreven voor het vinden van
kwaliteitskenmerken. Dehoedanigheid vandebodem,zowelvanhetlevendealshet
niet-levendedeel,wordt bepaald dooreengrootaantalfactoren, verder 'bodempa100

rameters'genoemd. Hieruitvloeiteenobjectieve, kwantitatieve beschrijving voort.
Aan het begrip bodemparameter wordt hierbij een ruime betekenis toegekend.
Zowel biologische, fysische als chemische bodemfactoren en eigenschappen die
relevant zijn voor beschrijving vandebodemkwaliteit vallenhieronder,terwijl ook
processen, activiteiten enverschijnselen hiertoegerekend kunnen worden.
Voor bepaalde doeleinden worden reeds bodemparameters gebruikt als kenmerken voor de bodemkwaliteit. Deze worden benut voor beoordeling van de
geschiktheid vandebodemvooreenbepaaldefunctie. Hierbij kangedacht worden
aanlandbouwenaangrondmechanischeeigenschappenvoorbouwkundige,hydrologischeen civieltechnische werken.
Zouden we misschien een aantal van de gangbare parameters tevens kunnen
gebruiken voorecologischebodemkwaliteits-beoordeling? Omdezevraagtebeantwoorden zullen weeersteeninventarisatie moeten makenvanrelevante bodemparameters en telkens moeten nagaan wat hun betekenis is voor de bodembescherming. Een dergelijke studie werd uitgevoerd door een projectgroep van TNO
(Hueck-Van der Plas etal., 1983).
Begonnenwerdmethetkiezenvanbodemparameterswaarvanverrrfoed werddat
zeals kwaliteitskenmerk in aanmerking zouden kunnen komen. Hierbij werd met
name gelet op de bescherming van de ecologische bodemfunctie. De volgende
fysische bodemparameters werden gekozen:
1.Algemeen
- deeltjesgrootteverdeling, grondsoort,
- bodemprofiel,
- bodemkleur,
- dichtheid
2. Vochthuishouding
- grondwaterstand,
- porositeit,
- vochtspanning (pF-waarde),
- doorlatendheid.
3.Bodematmosfeer en gasdiffusie
4.Warmtegeleiding en -capaciteit
5.Mechanische bodemdichtheid (weerstand)
Aangezien onderbodemalsmilieucomponent wordtverstaan.' hetvasteaardoppervlakmetalhetgeenzichdaaronderbevindt,strekteonzestudiezichookuittotde
kwaliteit van het grondwater. De kwaliteit van grondwater wasvanuit ecologisch
gezichtspunt van belang. Het diepe grondwater kan elders door kwelde bovenste
bodemlagenbeïnvloedenoftotoppervlaktewaterworden.Dekeuzevanparameters
betreffende het grondwater richtte zich vooral op die welke het transport en de
stroming bepalen:
- weerstand van semi-permeabelelagen,
- stijghoogten,
- doorlaatvermogen van watervoerende pakketten,
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- indringingsdiepte.
Alschemischeparameterswerdendesamenstellendebestanddelenvandebodem
gekozen, alsmede enigechemische processen engrootheden:
- organische stof,
- humus,
- laagmoleculaire verbindingen,
- zouten,
- calciumcarbonaat,
- oxyden enhydroxyden,
- kleimineralen,
- anionen,
- kationen (inclusief zware metalen),
- pH,
- adsorptie-desorptie-processen,
- precipitatie-oplossingsprocessen,
- redoxpotentiaal.
Voor eenbodemkwaliteitsbeoordeling vanuit hetoogpunt vanbeschermingvan
de ecologische functie zijn uiteraard de biologische bodemparameters van groot
belang. Deze zijn:
1. Bodemfauna
Structuurkenmerken
- dichtheid,
- reproduktie engroei,
- immigratie enemigratie,
- predatie,
- diversiteit,
- aggregatie,
- associatie,
- verdeling micro-,meso-, macrofauna.
Functiekenmerken
- verspreiding organische stof,
- bodemprofielgenese,
- bioturbatie,
- homogenisatie,
- strooiselfragmentatie enhumusvorming.
2. Bodemvegetatie
Ondergrondse delen, beworteling, rizosfeer
- biomassa enproduktie,
- rizosfeeractiviteit,
- mycorrhiza,
- kiemingvanzaden.
Bovengrondse delen
- biomassa enproduktie,
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- opname enaccumulatie van stoffen,
- beschrijving enanalyse van vegetatie.
3. Bodemmicroflora
Structuurkenmerken
- samenstelling van de populatie,
- biomassa.
Functiekenmerken
- afbraak van xenobiotica
- kringlopen: koolstofkringloop, stikstofkringloop, zwavelkringloop en fosfaatkringloop.
Oppraktischegrondenmaaktenwijeenindelinginbodemfauna, bodemvegetatie
enbodemmicroflora, hoewelbijveleecologischeprocessendezedriegroepengezamenlijkeenrolspelen.Binnendezegroepenwerdenstructuurkenmerkenenfunctiekenmerken van elkaar gescheiden. Alle parameters werden beschreven enervond
eenevaluatie plaatsvanhunecologischerelevantieendebetekenisvoordebodembescherming.Hierbijkwamenookaandeordedevariatieintijdenplaats,alsmedede
meetbaarheid. Opgrond hiervan werdgeconcludeerd ofdeparameter bruikbaaris
voor verder onderzoek naar kwaliteitskenmerken.
Inditkader isgeen ruimtevoor uitvoerige besprekingvande bodemparameters.
Ik wil dan ook volstaan met in het volgende enige belangrijke aspekten aan te
stippen.
Enigebodemparameters
Geogenese (de afzetting van het oorspronkelijke materiaal) en pedogenese (de
veranderingennaafzetting o.i.v.klimaatenmenselijkebedrijvigheid) hebbeninons
land geresulteerd in eenlaagsgewijze opbouw van de bodem. Lagen met verschillende textuur en samenstelling wisselen elkaar af waardoor een bodemprofiel ontstaat.Desamenstellingvanbodemflora en-fauna wordtinbelangrijkematebepaald
door hetbodemprofiel. Deinvloed vanmenselijkeactiviteit kangroot zijn, bijvoorbeeldafgravingvandebovenstehorizonten,diepploegenenwijzigingvandegrondwaterstand. De bovenste horizonten zijn van groot belang i.v.m. aanvoer van en
omzetting van organische stof. In Nederland is dank zij de bodemkartering een
gedetailleerde kennisvan deprofielopbouw aanwezig.
Deorganischestof'mdebodemvindtmentendelealsnietofgedeeltelijk verteerde
resten van plantaardig endierlijk materiaal. Dit wordt door het humificatieproces
gedeeltelijk omgezet in een min of meer stabiel eindprodukt: de humus. In de
praktijk isdegrens tussen organische stof en humus niet scherp te trekken.
Deorganischestofindebodemspeelteenbelangrijkerolindediversekringlopen,
met name in de koolstofcyclus. Input van organische stof vindt plaats via o.a. de
strooisellaag die ontstaat doordat plantaardige endierlijke resten door debodemfauna en door mechanische krachten worden omgezet in strooisel. Hierna treedt
door microbiëleactiviteit ontleding op tot enerzijds laagmoleculaire produkten en
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anderzijds tot stabiele humus.
Humus ischemisch gezien een moeilijk definieerbâ're heterogene polymère verbinding, waarvan in figuur 2 een hypothetische voorstelling wordt gegeven. De
ionenuitwisselende eigenschappen van humus zijn betrekkelijk groot, waardoor
deze stof van groot belang isvoor het binden van kationen. Van landbouwkundig
maar ook van algemeen ecologisch belang isde binding van de basen NH;j~,Na + ,
K + , Mg 2+ en Ca 2+ . Bij de verontreiniging met toxische metaalionen kan hun
specifieke binding aan humus, waarbij ook complexvorming een rol speelt, de
bodem en het grondwater beschermen tegen besmetting, mits het humus-metaalcomplex niet mobielis.
Door het grote soortelijke oppervlak van 800m 2 /g is humus van groot belang
voorfysische parametersdiebijdewaterhuishouding betrokken zijn, zoalsporositeit, doorlatendheid,vochtspanningendegashuishouding(DeHaan&VanRiemsdijk, 1978).
Een andere vanuit ecologisch standpunt belangrijke fysische parameter is de
bodemtemperatuur die beheerst wordt door warmtegeleidingen-capaciteit vande
bodem. Dagelijkse enjaarlijkse temperatuurfluctuaties treden op in de bovenste
bodemlaag. Door menselijke activiteiten kunnen de natuurlijke fluctuatie en de
diepebodemtemperatuur verstoordworden.Menkandaarbijdenkenaandeaanleg
vanleidingenvoortransportvanheetwater,lozingvankoelwaterindeondergrond,
aanleg van warmte-afgevende ondergrondse hoogspanningsleidingen.
Van de belangrijkste chemische parameters moet zeker de bodem-pH genoemd
worden.VelebiologischeenchemischeprocessenwordenbeïnvloeddoordepH.De
pHvandegrond inNederlandvarieertvan3tot8.DepHkanaanzienlijk variëren
met de diepte. De pH heeft een sterk effect op microflora en bodemfauna. Ieder
organisme vertoont een optimale activiteit binnen bepaalde pH-grenzen, en verschuivingindepHzalverschuivingindepopulatiesamenstellingtotgevolghebben.
Zo kunnen de meeste bacteriën betrekkelijk nauwe pH-grenzen in het neutrale
gebiedtolereren,integenstellingtotschimmelsdieeenbreedpH-optimum vertonen,
en meestal meer actief zijn bij lagepH.
DepHkanvanbelangzijnalsfactor diededistributieenactiviteitenvanmeso-en
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Fig. 2. Hypothetische voorstelling van een humuszuurmolecuul. (naar De Haan & Van
Riemsdijk, 1978)
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xa&cxofauna in de bodem bepaalt. Zo blijken soorten van de regenwormfamilie
LumbricidaetegroeperentezijnvolgensdepH-grenzendiezijtolereren. Eijsackers
gaat in zijn hoofdstuk hier nader op in.
Relatietussenbiotischenabiotisch deel vandebodem
Uithetbovenstaandemoetduidelijkzijndatdefysische,chemischeenbiologische
bodemparametersnauwmetelkaarverbondenzijneninonderlingerelatiestaan.De
volgendeaspecten spelenbijgiftige stoffen inhetbodemmilieu eenbelangrijke rol:
1. De giftigheid van een stof zal in het algemeen verschillen voor verschillende
soortenbodemorganismen.Iseenbepaaldestofgiftigvooreenbepaaldesoort,doch
mindergiftigvooreenandere,danzullenverschuivingeninpopulatiesensamenstellingvan het ecosysteem optreden.
2. Bij de giftigheid speelt de beschikbaarheid, dus de concentratie waarmee het
organismeinaanraking komt,eenbelangrijke rol,envoorgroteredieren eventuele
accumulatie in het lichaam.
3. De tijdsduur van blootstelling is van belang. De beide laatste aspecten zijn in
figuur 3 geïllustreerd. De tijdsduur van de blootstelling wordt bepaald door de
afbraaksnelheid van de stof. Deze wordt weer beïnvloed door de aard van het
bodemmilieu, grondsoort, temperatuur, vochtgehalte, zuurstof, nutriënten etc.De
beschikbare concentratie isafhankelijk van verspreiding in debodem en verdeling
tussendeverschillende bodembestanddelen, inclusief hetbetreffende organisme.
Wehebbenhierdustemakenmeteenuiterstcomplexsysteem.Daarkomtnogbij
datallerleiparametersregelmatigverandereno.i.v.natuurlijkestress-situaties,waar-

GRONDSOORT

POPULATIE
VAN
ORGANISMEN

MICROORGANISMEN

TX

Vocht Temperatuur Zuurstof

Nutriënten

Fig.3. Enigefactoren diehet toxische effect van stoffen indebodem bepalen. Detwee
driehoekjesgeveneenregulatiemechanismeaan.C^= totaleconcentratie,CA= beschikbare
concentratie,t,—12= tijdbasis.
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door het moeilijk isgegevensverkregen met laboratoriumproeven te interpreteren
voor develdsituatie.
Effecten ophetbodemecosysteem
Inhetvoorgaande kwamen reedsenigebiologische parameters naarvoren.Verschuivingen van populaties inruimteentijd, veranderingen indiversiteit zowelwat
betreft debodemfauna alsdebodemvegetatie en-microflora, zijn belangrijke voorbeelden van structuurkenmerken. Ertreden grote natuurlijke fluctuaties op. Daar
komtbijdatereengrootgebrekaankennisisvanhetnatuurlijke bodemecosysteem,
en van de invloed van menselijke activiteiten op het bodemecosysteem. Dit geldt
evenzovoordefunctiekenmerken. Dezezijninhetalgemeengemakkelijkertoegankelijk voor meting, maar ook hier ontbreekt nog veel kennis. De laatste tijd is
vooruitgang gemaakt met het vaststellen van effecten op bodemfauna, met name
regenwormen (Ma, 1982).
Enige belangrijke microbiële processen zoals bodemademhaling, ammonificatie
en nitrificatie worden de laatste tijd ook ingezet als kwaliteitsbeoordeling, in het
bijzondervoorbeoordelingvaneffekten vanbestrijdingsmiddelen opbodem-microorganismen. Het gebruik van bodemenzymen voor het meten van effecten van
toxische stoffen isnogcontroversieel (Greaveset al., 1978).
Hetgebruik vanrelevantebodemparameters
Hoeweltijdensonsonderzoekalleopgesomdebiologischeparameters belangrijke
kwaliteitskenmerken bleken,envanbelangvoorbeoordelingvanmenselijkeactiviteiten, wasenishun bruikbaarheid beperkt.
Bijdeevaluatievandeeerdergenoemdefysische enchemische bodemparameters
bleekeengrootaantaldaarvanvanbelangvoorhetfunctioneren vanhetbodemecosysteem, of voor het gedragvan verontreinigende stoffen in de bodem. Vanaldus
geïdentificeerde kwaliteitskenmerkenwerdvervolgensnagegaaninhoeverrezedoor
menselijke activiteiten wordenbeïnvloed dan welvanbelangzijn voor beoordeling
van deactiviteit. Alsvoorbeelden van menselijke handelingen werden diegekozen
die opgesomd zijn in de Memorie van Toelichting van de ontwerp-Wet bodembescherming. Hierbij worden zescategorieën van activiteiten onderscheiden, waarbij
sprake kan zijn van aantasting of verontreiniging:
i. Handelingen waarbij stoffen opofindebodemwordengebracht omzedaarte
laten.
2. Handelingen waarbij stoffen aandebodemworden toegevoegd methetdoelde
structuur of dekwaliteit van de bodem te beïnvloeden.
3. Het uitvoeren van werken op of in de bodem waarbij mechanische ingrepen
wordenverrichtofstoffen wordentoegepastdiedebodemkunnenverontreinigenof
aantasten.
4. Handelingen waarbij stoffen op of inde bodem worden getransporteerd.
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5. Handelingen waarbij alsnevengevolgstoffen diedebodemkunnen verontreinigen of aantasten, op of indebodem geraken.
6. Handelingendieerosie,verdichtingofverziltingvandebodemtotgevolgkunnen
hebben.
Per categorie kan nu misschien aangegeven worden welke bodemkwaliteitskenmerkenvanbelangzijnvoorbeoordelingvaneffecten vandedesbetreffende activiteit.
Eenvoorbeeld ishetopofindebodembrengenvanstoffen meteenvernietigende
of regulerende werking op organismen, waaronder we vooral het gebruik van
herbiciden,nematicidenengrondontsmettingkunnenverstaan.Uiteraardzijnindit
verband allebiologische kwaliteitskenmerken vanbelang,terwijldeafbraak vooral
beheerst wordt doorgrondsoort, humusgehalte,organischestof,pH, redoxpotentiaal en vochtspanning. Mogelijk transport naar en verspreiding door grondwater
wordt ookbepaald doordegrondwaterstand, adsorptie/desorptieengedraginhet
diepe grondwater.
Als tweede voorbeeld noem ik grond- en funderingswerken, waarbij gezien het
ingrijpende karakter van de activiteiten een groot aantal bodemparameters in de
gatenmoetenworden gehouden:bodemprofiel, mechanische bodemdichtheid, humusgehalte, deeltjesgrootte, bodemkleur, grondwaterstand, porositeit, vochtspanning,doorlatendheid, gasdiffusie, kleimineralen en hetgedrag van grondwater.
Tenslotte moetworden opgemerkt datdeactuele plaatsvanhandelingvangroot
belangis.Omsnelinzichttekrijgenmetwelktypebodemecosysteem menterplaatse
tedoen heeft, ishet wellicht nuttig te onderzoeken of men deNederlandse bodem
naarecosysteemineenaantaltypenkanindelenenwatderelatieismetdefysischeen
chemische milieukenmerken.
Besluit
Inhetvoorgaande werdgetracht aantegevenwelkefactoren de bodemkwaliteit
.bepalen. We zijn hierbij uitgegaan van de ecologische functie van de bodem als
belangrijkste basisfunctie. Eengoedebodemkwaliteit houdtin,dateenevenwichtig
bodemecosysteemmoetkunnenfunctioneren insamenhangmetabiotische (fysische
en chemische) componenten eneigenschappen van de bodem. Wij blijken dan wel
eenopsommingtekunnen gevenvandefactoren dieinditverband vanbelang zijn,
doch de onderlinge samenhang van defactoren ontgaat ons nog grotendeels.
Veelmenselijke activiteiten bedreigendebodemkwaliteit. Erisveelmeerbekend
over invloeden van menselijke activiteiten op fysische en chemische bodemeigenschappen dan over onze invloed op bodemorganismen, laat staan bodemecosystemen. Het is dan ook nodig veel meer kennis te vergaren over de invloed van
menselijke handelingen op bodemecosystemen. Voorlopig zullen weons tevreden
moeten stellen met het aangeven van fysische en chemische bodemparameters
waarop moet worden gelet.
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Indicatoren van eenovermaat aan zwaremetalen
interrestrische ecosystemen
W.H.O. Ernst

Inleiding
Zwaremetalenbehorentotdebouwstenenvaniederecosysteemenzijngeenszins
milieuvreemdestoffen, zoalssomsbeweerd wordt. Kenmerkend voordezebasiselementenishunvolledigepersistentie.Integenstellingtotveelmilieuverontreinigende
stoffen zoalsPCB'senorganopesticidenzijnzwaremetalengeennieuwontwikkelde
stoffen, maar slechts bestaande stoffen waarvan de mens de concentraties en de
chemische vorm heeft veranderd.
/
De zware metalen vormen een heterogene groep wat betreft hun functies in
organismen. Sommige zware metalen zoals koper, zink, ijzer en mangaan zijn
essentieel voor het bestaan van ieder organisme (tabel 1);deze groep wordt inde
plantkundige literatuur 'micronutriënten' (Baumeister & Ernst, 1978) en in de
vooraanstaande medische literatuur 'micromineralen' (Wilson et al., 1979) genoemd. Daarentegen behoren spoorelementen zoalslood,kwikenthallium totdie
Tabel 1. Biologischefuncties vanenkelezwaremetalen.
Micronutriënten
(noodzakelijk)
inalle organismen
ijzer
mangaan
zink
koper
alleen in planten
molybdeen
insommige planten
nikkel
vanadium

Omstreden
functie in
dieren

Spoorelementen
(overbodig)

cadmium
arsenicum

kwik
lood
thallium
chroom
titaan
zilver
uranium
wolfraam
goud

inmicro-organismen en dieren
kobalt

109

Tabel2. Concentratiesvanzwaremetalen(mmol-kg'drogestof)inbladerenvanpopulieresoortenindeherfst. Aanplant opoudekalkhoudendezeeJdeigrond(Haarlemmermeer).
IJzer
Populus tremula L.
Populusalba L.
Populusnigra L.
Populusrobusta C.Schneid

Mangaan Zink

Koper

Lood

1,27±0,15 0,62+0,03 2,47±0,21 0,10±0,02 0,09±0,01
4,31+0,75 1,60+0,31 3,36+0,32 0,14+0,32 0,11+0,04
1,13+0,25 0,50+0,20 3,38+0,28 0,12+0,02 0,09+0,01
2,54+0,38 0,24+0,03 2,35+0,60 0,08+0,02 0,09+0,01

groep van elementen die niet essentieel zijn voor organismen. Ze komen in kleine
hoeveelheden in organismen voor, afhankelijk van de chemische (petrografische)
samenstelling van hun abiotische omgeving. Men zou spoorelementen dan ook.
kunnen beschouwen alselementen diehun spoorindebiologie bijster zijn.
Hetfeit dateenzwaarmetaalalsmicronutriënt fungeert, houdtindatdeconcentratievandezezwaremetalennooitnulkanzijn. Veeleerbevatiederorganismeeen
hoeveelheid micronutriënten dieafhankelijk isvan zijn metabolisme envaak ook
vanzijnontwikkelingsstadium ofleeftijd. Hetisechtervolledigfout micronutriënten
bijdebeoordelingvanmilieuproblemen buiten beschouwingtelaten(Ministeriev.
VolksgezondheidenMilieuhygiëne, 1982);eenargumentatievanhun noodzakelijkheid moethetprobleem vantoxiciteit tengevolgevaneenovermaat nietuithetoog
verliezen.Ombioindicatiezinnigtekunnentoepasseniskennisvandebehoefte aan
zware metalen van soorten, populaties en individuen, en de variatie tussen de
individuen van een populatie een vereiste. Met name de variatie in zware metalen
tussenindividuen issomserggroot, waarbij voor iederzwaar metaaleen bepaalde
verdelingaanwezigis.Plantesoorten meteenhogebehoefte, zoalspopulieren t.a.v.
zink (tabel 2), kunnen moeilijk als goede indicatoren gebruikt worden (Knabe,
1982), omdat het verschil tussen planten in 'schone' en in 'vervuilde' habitats erg
kleinis.
Bioindicatiet.a.v.zwaremetaleninhetmilieuheeft eenmeerdan tweeduizendjarige geschiedenis. Reeds in het oude Griekenland (Xenophon 355 v.C.) zijn verschilleninplantengroeivoorhetopsporenvanertsaderengebruikt.Menkendezelfs
de negatieve gevolgen van een overmaat aan zware metalen (Plinius Secundus 35
n.C). Hoewel het begrip 'bioindicatie' voor het opsporen van een natuurlijk en
antropogene overmaat aan zware metalen gebruikt wordt, wordt hetindemeeste
industrielandentegenwoordigvooralinbeperkendezintoegepast.Bovendienwordt
in verband met het controleren en kwantificeren van milieuverontreiniging het
begrip 'biomonitoring' (bewakingssysteem) gehanteerd.
Bioindicatievaneennatuurlijke overmaataanzwaremetalen
Deoudevormvanbioindicatiewordtingevarieerdevormalsbiogeochemienog
steeds in Australië, Azië, Afrika en Amerika met veel succes toegepast voor het
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opsporen van economisch interessante mineralen en elementen (Brooks, 1972).
Populaireplantnamenzoalskoperplanten(ViscariaalpinaG.Don.inSkandinavië,
Beciumhomblei Duvign.etPlanckeinCentraalAfrika, PolycarpaeaspyrostylesF.
Muell.inAustralië),nikkelbloem(Dicoma niccolifera WildinZimbabwe) ofzinkviooltje {Violacalaminaria Lej. in Midden-Europa) en wetenschappelijke namen
zoalsdeplantenfamilievandePlumbaginaceae(loodplanten)wijzenopdezeindicatoreigenschappent.a.v.zwaremetalen.Naasthetbegrip'indicatorplant'isopgrond
vandeophopingvangrotehoeveelhedenvanzwaremetalendoorsommigeplanten
ookdezogenoemde'hyperaccumulatorplant' gedefinieerd. Dezebevatmeerdan 1 g
zwaar metaal per kgdrogestof.
Op grond van het gedrag van organismen op bodems met een natuurlijke overmaataanzwaremetalenkunnendevolgendedrieprincipes onderscheiden worden.
1. Bodems in de buurt van ertsaderen zijn - waar dan ook ter wereld - vrij van
bomenenwordendooreenspecifieke vegetatiegekenmerkt (Ernst, 1974).Daarom
ishetnietverwonderlijk datbijeenenormemilieuvervuilingmetzwaremetaleninde
buurt van bijvoorbeeld zink-, koper-, nikkel-, cadmium- en loodsmelterijen de
bomen de levensvorm zijn die het snelst verdwijnt (Ernst et al., 1974). Door het
onvermogen van bomen om metaalresistentie te ontwikkelen is bebossing van
bodemsmeteenovermaataanzwaremetalentot mislukkengedoemd, hoewelvele
bosbeheerders dat graag anders zouden willen.
2. Aanhethogezwaar-metaalgehalte gaateenlagevruchtbaarheid vanplanten op
bodems met een overmaat aan zware metalen gepaard (fig. 1). Hoe dichter de
plantenbijdeertsaderengroeien,destelagerisdeproduktievanbiomassa.Wanneer
men de in het bodemwater aanwezige concentratie van zware metalen analyseert,
danlijktereenbiologischeparadoxtebestaan.Hoehogerdewateroplosbare fractie
van zware metalen, des te beter is de groei. De oplossing van deze schijnbare
tegenspraak is dat niet de hoeveelheid aan zware metalen, maar de chemische
toestand van dezeelementen belangrijk is. Het blijkt dat een zwaar metaal minder
toxisch isnaarmate het meer aan organische stoffen gebonden is(Van der Werff,
1981). Een uitzondering hierop vormt kwik, waarbij dit verschijnsel andersom
optreedt. Deconclusiedievoor debeoordelingvandetoxiciteitvanzwaremetalen
getrokken moet worden, isdat naast devoor de organismen beschikbare hoeveelheidookdevormvanhetzwaarmetaalinhetmilieuvanhetgrootstebelangis.Het
bepalen van detotale hoeveelheid zwaremetaleninhetabiotisch milieuis, zonder
verdereanalysevandebeschikbaarheid voor organismen, eennutteloze bezigheid.
Dekwaliteit van het zware metaal bepaalt deeffecten van zijn kwantiteit.
3. Tenslotte iser de genetische aanpassing aan een overmaat aan zware metalen
doorbasaleveranderingenindestofwisseling, datwilzeggenevolutievanresistentie
ten aanzien van zware metalen (Ernst, 1982b). Niet iedere plantesoort is in staat
zulke aanpassingen tot stand te brengen. Hierdoor ontstaat op bodems met een
overmaataanzwaremetaleneenspecifiekevegetatie,waarbijdezehabitatssomsals
réfugia van plantesoorten kunnen dienen (fig.2).
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Fig.1. Biomassavandevegetatieenhetgehalteaanwater-oplosbare zwaremetalenin de
bodem indebuurtvaneenertsaderinhetkoper-zinkgebiedvandeHartz.

Bioindicatievaneenovermaataanzwaremetalen,veroorzaaktdoormenselijk
handelen
Slechts bij uitzondering, namelijk in gebieden met een natuurlijke overmaat en
een antropogene overmaat aan zware metalen, kan de bovengenoemde specifieke
vegetatie ook voor bioindicatie voor een door menselijk handelen veroorzaakte
milieuvervuilingvandienstzijn,zoalsinhetgevalvanhetzinkviooltjeinZuid-Limburg. Hetfeit dat dezebeschermde plantesoort in Nederland isgeïntroduceerd en
zichheeft kunnen handhavenistedankenaandevroegerregelmatige overstroming
van het Geuldal met water uit de Belgische zink- en loodmijnen. Het achterwege
blijven van deze overstromingen is de oorzaak van de achteruitgang van deze
plantesoort; bemestingenbeweiding(Westhoffet al., 1973)hebbenhierbij nauwelijks invloed. Het zinkviooltje illustreert dat natuurbescherming veelal cultuurbeschermingis.
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Fig.2. Dezinkviooltje-plantengemeenschap(Violetumcalaminariaerhenanicum)opzinkhoudende bodem bij Aken (indicatorvegetatie). De hoofdcomponenten van de vegetatie
bestaat uit Viola calaminaria, Lej.,Thlaspialpestre L.ssp.calaminare(Léj.) Mgf., Festuca
ovina L.,Achillea millefolium L.enCarexhirta L.
In de meeste gevallen, met name in Nederland, vindt men een hoog gehalte aan
zwaremetalen,dat isveroorzaakt door menselijke activiteitverafvangebiedenmet
eennatuurlijke overmaat van deze elementen. Via delucht kunnen zware metalen
planten bereiken door emissies uit metaalverwerkende industrieën, uit energiebedrijven (vliegas) en door uitlaatgassen van voertuigen (zoals door lood verrijkte
benzine).Viawater wordenzwaremetalenverspreid tengevolgevan overstroming
van rivieren, zoals vroeger de Geul, de Dommel en de Neer en nu de Maas ende
Rijn..Ophopingvanzwaremetalentreedtookopviadebodemdoorhetstortenvan
riool- en industrieslib, het verwerken van mest uit bedrijven met toepassing van
metaalhoudende voederadditiva en door het verspreiden van pesticiden en andere
afvalprodukten van menselijk handelen.
Welke mogelijkheden bestaan er nu om planten tegebruiken als bioindicatoren
voor het opsporen van zwaremetalen? Hierbij moet het opsporen nieteendoelop
zichzelfzijn(CBS, 1981),maarderesultatenmoetenookuitgewerktenbeleidsmatig
in maatregelen ten behoeve van het milieu omgezet worden.
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Tabel3. Accumulatievanzwaremetalenuitaerosolenopdeschorsvandrieboomsoortenin
afhankelijkheid vandeoppervlaktestructuur vanhet schors. Deconcentraties (mmolkg_1
drogestof)zijnaanschorsbepaald,welkeindecemberverzameldisopafstandvan1 mvan
eengroteverkeersweg.
Boomsoort

SchorsIJzer
oppervlak

Jugionsregia L.
Quercusrobur L.
TiliaplatyphyllosScop.

glad
ruw
ruw

Zink

Mangaan Lood

4,70±0,22 2,99±0,42 0,96±0,23 0,25±0,01
17,91±5,37 4,44+1,15 1,18+0,09 0,57±0,15
26.86+1,79 2,99±0,31 0,55±0,18 1,15+0,16

Fysischeprocessen
Zwaremetalen kunneninnatteendrogevormgedeponeerd worden opplanten.
In het westen en zuiden van Nederland worden grote hoeveelheden aan zware
metalen inde lucht waargenomen, waarbij maximale hoeveelheden van 6,7kgZn
ha"1 (RID-meetpunt Loenderveenseplas), 4,5 kg Fe ha -1 (RID-meetpunt Beerenplaat) en 0.4 kg Cu ha -1 (RID-meetpunt Eindhoven) de bodem kunnen bereiken
(CBS, 1981).BioindicatiekanlacunesinhetNederlandsemeteorologische meetnet
opvullen. Bladeren met ruwe, behaarde oppervlakten (bijvoorbeeld Verbascum
thapsusL.,CarpinusbetulusL.)kunnenveelbeteraerosolenvasthoudendangladde
bladeren (bijvoorbeeld FraxinusexcelsiorL.) (Ernst, 1982a). Hetzelfde geldt ook
voordeschorsvanbomen(tabel3),welkeintegenstellingtotbladerenhetgehelejaar
als bioindicator aanwezigis. Ruwe schors van bijvoorbeeld eiken enlinden isveel
geschiktervoorditdoeldandegladdeschorsvanbijvoorbeeld beukenenwalnoten.
Hoebetereenplantaerosolenvastkanhouden,destemeerwerktzijalsfilter. Dit
fysische accumulatieproces heeft geendirecteecologischegevolgen. Indirect treedt
echter door afspoeling van bladeren endoor dejaarlijkse bladval aan de rand van
heggen en bossen een ophoping van zware metalen op, zodat hier een verhoogde
belastingvan dezeecosystemen plaatsvindt. Bovendien loopt ten gevolgevandeze
accumulatie op en in de bodem, in de planten de achtergrond-concentratie door
opnameviadewortel(d.w.z.deconcentratieindeplant)zodanigop,datdefysische
accumulatie(d.w.z.deconcentratieopdeplant)steedsminderbetrouwbaar wordt.
Kationen-uitwisselingsprocesin celwanden
Voor bioindicatie wordt er frequent gebruik gemaakt van de metaalbindende
eigenschappenvancelwanden(kationenuitwisselingscapaciteit). Hierbijwordenwaterstof-ionen ofandereeenwaardigeionendoorzwaremetalenvervangen. Epifyten
zijn voor dit doel erg geschikt (zie het hoofdstuk van De Wit) omdat zij grote
oppervlaktes en hoge kationenuitwisselingscapaciteiten bezitten (Nieboer et al.,
1976).OokpollenkorrelsvanopenbloemenzoalsCruciferae, Rosaceae, Umbellife114

Tabel4. Concentraties vanzwaremetaleninstuifmeel vanopen bloemen(mmolkg ' droge
stof) en honing (mmol kg ' vaste honing). De honing van Aster tripolium en Taraxacum
officinaleis afkomstig van Nederlandse imkers, die van Helianthusannuus isvan buitenlandse afkomst.
IJzer

Mangaan

Zink

Koper

Lood

0,380

3,977

1,120

<0,002

1,047

8,412

1,018

1,500

0,013

0,020

0,005

<0,002

2,431

0,074

1,470

0,540

<0,002

3,514

0,078

1,454

0,562

0,120

0,018

0,015

0,026

0,006

0.027

1,767

0,091

4,130

0,748

0,002

0,018

0,018

0,037

0,009

0,002

5,694
Taraxacum officinaleL. pollen
(Amstelveen-weiland)
Taraxacum officinale, pollen
7,797
(wegberm Amsterdam-Buitenveldert)
Taraxacum officinale, honing
0,020
Aster tripoliumL.,pollen
(Schiermonnikoog)
Aster tripoliumL., pollen
(Heerjansdam)
Aster tripolium,honing
(Rijnmond)
Helianthusannuus L.pollen
(Hoofddorp)
Helianthus annuus, honing

rae en Compositae kunnen enorme hoeveelheden zware metalen, m.n. lood vasthouden (tabel 4). Door het verzamelen van stuifmeel door bijen kunnen op deze
manier zware metalen via de honing in de voedselketen van de mens terechtkomen
(Ernst &Bast-Cramer, 1980).Helaaszijn pollenkorrels geeneenvoudig hanteerbare
bioindicatoren, omdat zij reeds van nature een hoog gehalte van zware metalen
kunnen hebben. Niettemin worden bijen in de Verenigde Staten als bioindicatoren
gebruikt (zie het hoofdstuk van Ten Houten).
Fysiologische reacties op korte termijn
Wanneer planten in aanraking komen met een overmaat aan zware metalen, dan
gedragen zijzichzoalsbijdeinwerkingvanandere stress-factoren. Altijd wordt eerst
met behulp van veranderingen van de stofwisseling geprobeerd de stress op te
vangen en te verwerken. Wanneer dit niet meer voldoende lukt, kunnen zichtbare
fysiologisch-morfologische veranderingen optreden zoals Chlorosen, necrosen en
dwerggroei. Chlorosen zijn tot nu toe vooral bij een overmaat aan zink, nikkel en
koper waargenomen (Ernst, 1974;De Haan, 1975);toch zijn deze symptomen niet
specifiek voor een bepaald metaal. Zij kunnen ook door gebrek aan zware metalen
(bijvoorbeeld ijzer)ofmacronutriënten (magnesium)veroorzaakt worden. Evenmin
zijn necrosen metaalspecifiek; ook zij kunnen door een overmaat aan andere biotische factoren, bijvoorbeeld strooizout (Ernst & Feldermann, 1975)of gasvormige
luchtverontreinigingen tot stand komen (Jacobson & Hill, 1970). Dwerggroei kan
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eenreactievandeplantofvanplantedelen opeenovermaataanzwaremetalenzijn,
maar een gebrek aan fosfaat kan hetzelfde verschijnsel tot stand brengen. Bij
naaldbomen kannaastdwerggroeivannaaldenenboomhetvroegtijdigeverliesvan
deouderenaalden(2et/m5ejaarklasse)eenindicatievanmilieuverontreinigingzijn,
zonder specifieke indicatievan deverontreinigende stof (Schubert, 1982).
Debestebioindicatievaneenovermaataanzwaremetalenopdekortetermijnis
degewasanalyse,wanneer menvoldoenderekeninghoudt metdebasisbehoefte en
de achtergrondconcentratie van planten in 'schone' gebieden met vergelijkbare
bodemtypen.Bijpunt-ofbandvormigeemissiebronnenneemthetgehalteaanzware
metalenindeplantafwanneerdeafstand totdevervuilingsbrongroterwordt(fig.3).
Toch moet men er hierbij op bedacht zijn dat het verband tussen de concentraties
vanzwaremetaleninhetmilieuenindeplantnietlineairHoefttezijn,omdatzware
metalen interacteren metvelecompartimenten in het milieu.
Alsvoorbeeld vaneeninteractievanzwaremetalen metdebodemendeplanten
kan het effect van koperen hoogspanningsleidingen genoemd worden. Onder invloed van hoge concentraties van luchtverontreinigingen verweren deze leidingen
(Kraal&Ernst, 1976).Directonderdeleidingwordthetkopergehaltevandebodem

/jrnol gr'dr. stof

300
afstand

500
van

700
emissie~bron

900 m

Fig.3. Deconcentratievanzinkenloodinchlorotische(open)engroene(gevuld)bladeren
vanAgrostistenuisinafstandvandeemissiebronvaneenzinksmelterijinBudel-Dorplein.
(opgrondvananalysegegevensvanJ.Faber)
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dekoper-concentratiefactor indeplantenopdezebodemdirectonderdeleiding,(naarKraal
& Ernst,1976)
verhoogd, van klei-en veengrond ten gevolgevan hun hoge kationenbindingsvermogen. In zandgrond lijkt er niets te gebeuren (fig. 4). Wanneer men de bovengrondse delen vän planten op deze habitats analyseert, zien weechter eenvolledig
anderpatroon optreden. Deplantenopdezandgrond bevattenveelmeerkoperdan
de planten op klei- en veengrond. Voor vee is het kopergehalte in de bovenste
plantedelen bepalend; schapenkunnen tengevolgevandecontaminaties alsterven
(Hemkes & Hartmans, 1973). Voor de bodemorganismen is het ondergrondse
gebeuren van belang. Bioindicatie als beoordelingsinstrumentarium heeft voor de
effecten op de korte termijn steeds meer dan één organismengroep in het oog te
houden.
Fysiologische engenetische reacties op lange termijn
Zoalsalvermeld isbijdebehandeling vanvegetatiesdievoorkomen opbodems
met een natuurlijke overmaat aan zware metalen, gaan aanpassingen aan een
blijvende hogehoeveelheid aanzwaremetalengepaard metgenetische veranderingeninpopulaties.Tengevolgevandelangzamemigratievanzwaremetalendooreen
bodemprofiel (Harmsen, 1977) neemt bij een permanente toevoer de hoeveelheid
zware metalen in de bovenste bodemhorizonten toe. Daarom kunnen slechts die
plantesoorten overleven, die een hoge behoefte aan zware metalen hebben, of in
staatzijn eenbepaalderesistentietegendezeelemententeontwikkelen. Opdelange
termijn ishetvoordezeplanten mogelijk, vanuiteenstress-situatie (fig. 5)weereen
nieuw ecologisch optimum voor de populatie op te bouwen. Ten gevolge van de
fysiologische investering voor het resistentiemechanisme is de prestatie van de
geadapteerde populatie in vergelijking met de populatie in situaties zonder deze
stressminder (Ernst, 1983); vaaktreedt eenverminderingvandegewichtstoename
van 20%op.
Detoenamevanberken inhoogvenen iswaarschijnlijk eenindicatie vanmilieu117
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Fig. 5. De ecologische prestatie van een optimumpopulatie is normaal verdeeld. Onder
kortdurende stress vermindert de prestatie en de populatie is scheef verdeeld. Bij lang
aanhoudende stresskomttengevolgevanselectievanderesistentegenotypendepopulatie
weertoteennieuwoptimum,maardoordefysiologische inspanningvoorderesistentieisde
prestatieminder,(naarErnst,1983)
vervuilingmeteeneffect opdelangetermijn. Berkenkunnenzichslechtsontwikkelenwanneerdebeschikbaarheid vanzinkindebodemzohoogisdatdeberkebladerentenminste3,3mmolZnkg-1droogbladbevatten.Aandezeeiswordtineenreeks
van kleine hoogvenen (Oosteinderpoel, Zaandam) door dezinktoevoer via luchtverontreiniginginwestelijk Nederland voldaan (CBS, 1981),metallegevolgenvan
dienvoor deinstandhouding van deze ecosystemen.
Nog ingrijpender zijn genetische veranderingen bij planten, dieren en micro-organismendoorvervuilingmetzwaremetalen.Deontwikkelingvanresistentietegen
eenovermaataanzwaremetalenindebodemiszowelsoortspecifiek alsmetaalspecifiek.DevoordelandbouwmindergunstigegrassoortenzoalsAgrostistenuisSibth.,
A. canina, L.,A.stoloniferaL.,FestucaovinaL.enDeschampsiacespitosa(L.)P.B.
kunnen hogeresistenties tegenzink,nikkel,koper,cadmium enlood ontwikkelen.
Met behulp van de techniek van de wortelgroei-meting in media met en zonder
zwaremetalen,de'rootingtechnique'(Wilkins,1957)ishetmogelijkeenbioindicatie
voor een lange termijneffect routinematig op te zetten. Voor kruiden staat de
techniekvandeincubatievanspruitcoupes inmedia metenzonderzwaremetalen,
dezogenaamde 'vergelijkende protoplasmiek' (Ernst, 1982b),ter beschikking.
Reeds nu isbekend dat in Nederland niet alleen inde buurt van zinksmelterijen
(Ernst, 1982a) en verzinkerijen, maar ook op bodems met een bemesting met
koperhoudend varkensgier op de Veluwe populaties met een resistentie tegen bepaaldezwaremetalenaanwezigzijn.Dushetselectieprocestenaanzienvanresistentietegenzwaremetalenkanergvlug,somsinminderdan3jaarverlopen. Doorde
ontwikkeling van resistente planten werd niet alleen de genetische potentie van
plantesoortenveranderd (Verkleij, 1980),maar ookdegevoeligheid voordestress118

factor verlaagd. Voor dieren, die veel moeilijker resistentie tegen zware metalen
opbouwen (Joosse etal., 1981),kan ditverschilinresistentie-ontwikkeling catastrofale gevolgen hebben, zoals de massale sterfte van runderen en van paarden na het
eten van planten met een hoog gehalte aan zware metalen laat zien (Donovan et al.,
1969; Wagner & Siddiqui, 1973).
Eenvoudige bioindicatie van aan- of afwezigheid van organismen ineen bepaald
milieu isgeengarantie vooreenschoon milieu. Daarom heeft bioindicatievan zware
metalen slechts één doel, namelijk het opsporen van de emissiebron om zodoende
bestrijding van milieuvervuiling aandebron mogelijk temaken. Wetenschappelijk is
het nu geen probleem meer, bodems met een overmaat aan zware metalen met
behulp van resistente planten weer te laten begroeien. Een grasland bestaande uit
zink-, koper-, lood-,cadmium-, nikkel-enarsenicum-resistent gewoonstruisgras op
dezandgronden enkruipend struisgras opdeklei-enveengronden, maar zondervee
- uitgezonderd de skeletten van door zware metalen vergiftige runderen - is zeker
nietdegewenstetoekomstvisievoor delandbouw. Detopvandeijsberg isechterwel
reeds te zien.
Conclusies

'

1. Bioindicatie meteenvoorspellende waarde moetdeanalysevan zwaremetalen in
planten enbodem bevatten. Indebodem moetdekwaliteitendekwantiteit van deze
elementen onderzocht worden, om de doelmatigheid van bioindicatie te verhogen.
2. Bioindicatie moet ook degenetischeveranderingen van plantenpopulaties bevatten om voorspellingen op de lange termijn te kunnen geven.
3. Bioindicatie ispaszinvolwanneerdegegevensbeleidsmatigvertaald worden. Een
opslag van de gegevens bij het CBS zonder adequate verwerking is een foutieve
poging om de burger gerust te stellen.
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Bodemfauna enbodemmicroflora alsmogelijke indicatoren
van bodemverontreiniging
H. Eijsackers

Inleiding
Indediscussierondbodemverontreinigingkomenfrequent debegrippenbodemkwaliteitenindicatorenaandeorde.Tochislangnietaltijdduidelijkwatdaaronder
precieswordtverstaan. Dithangttendelesamenmethetfeit dat bodembiologisch
onderzoek op zicheen betrekkelijk jonge tak van wetenschap isen het onderzoek
naar het gebruik van indicatoren zeer recent isgestart.
Hetonderzoeknaarindicatorenvanaantastingvanbodemkwaliteitdoorverontreiniging heeft daarom nog slechts beperkte resultaten opgeleverd. Dit betreft o.a.
onderzoeknaardeverschuivingvansoorts-enactiviteitspatronen onderinvloedvan
bestrijdingsmiddelen enzwaremetalen,naardetoe-ofafname vanbepaaldebodemfauna-soorten dieeenalgemeneindicatiegevenvanbodemverontreiniging ennaar
bodemdieren dieverontreinigende stoffen specifiek accumuleren.
Aanditbegrippenkader enaanenkeleonderzoeksresultaten zalindit hoofdstuk
nader aandacht worden geschonken.
Watisbodemkwaliteit?
Hoewelkwaliteiteenzeergevoelsmatigbegripis,kanhetwordenomschrevenals:
hetstelselvaneigenschappen dat deminimalewaarden aangeeft waarbij eeneven,wichtigbodemleveninsamenhangmetdedaarbijbehorendeabiotischefactoren kan
functioneren. Het 'stelselvan eigenschappen' betreft zowelabiotische als biotische
eigenschappen. Vonk noemt dezeeigenschappen in zijn hoofdstuk, hierop komik
nogterug.Verderworden'minimale'waardengenoemd,omdatinrelatietotverontreiniging bodemkwaliteit eenminimumgrens moet hebben. Komt men daaronder,
dankanhetgesteldedoel- hetfunctioneren vaneenevenwichtigbodemleven- niet
worden gerealiseerd. Boven deze minimumgrens zal de bodemkwaliteit variëren
naargelangdeaardenhetontwikkelingsstadiumvanhetbetreffende bodemecosysteem. Onder 'evenwichtig bodemleven' versta ik een bodemleven dat zich op die
plaats ongestoord heeft kunnen ontwikkelen in relatie tot het daarbij behorend
bodemtype.Kernpuntvanditgeheelisechter'hetfunctioneren vanhetbodemleven'
of algemener gezegd: het functioneren van bodemecosysteemprocessen. Deze
bodemecosysteemprocessen omvatten met name:
- deafbraak van organisch materiaal tot plantevoedingsstoffen,
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- het (mede)creëren en handhaven van eengoede bodemstructuur,
- het zuiveren van grondwater.
Onzevoornaamstezorgmoetdebedreigingvandebodemkwaliteitzijnenindicatorenverschaffen vooraldaaroveraanwijzingen,hoebelangrijk deaantastingvande
indicator zelf opheteerstegezicht ook mogelijken. Bijdediscussie over milieuverontreiniginglijkt menweleenstevergetendatindicatoren middelzijnengeendoel.
Erwordt ookwelgestelddat beterdeverontreinigingofdeingreepzelfgemeten
kan worden. Daarbij geldt opnieuw dat het primair gaat om bodemkwaliteit (het
ongehinderd functioneren van het bodemleven) wat het besteaan het bodemleven
zelf gemeten kan worden.
Voordecontinuïteit vanstoffenkringlopen interrestrische ecosystemen isvooral
deafbraak van organisch materiaalvanbelang. Debodemfauna zorgthierbij voor
deeerstemechanischeafbraak (fragmentatie), waarnademicrofloravoordeverdere
chemischeafbraak (mineralisatie)zorgt.Bodemfauna enbodemmicroflora doendit
inonderlingewisselwerkingenafwisseling. Uitrecenteonderzoekingenisnaarvoren
gekomen dat microben-etende bodemdieren ook een belangrijke rol spelen bijde
mineralisatie van N, C, P, Sen K.
Bodemademhaling (demineralisatievanorganisch materiaal) wordt veelgehanteerd alsmaatvoordeactiviteit vandemicroflora. Bodemademhaling ishettotaalresultaatvaneengrootaantalverschillendeenzymatischeafbraakprocessen. Omde
invloed van verontreiniging opdebodemmicroflora temeten kunnen ook enzymprocessen uit verschillende kringlopen worden genomen: urease en protease (Nmineralisatie),fosfatase (P-mineralisatie),arylsulfatase (S-mineralisatie),/?-glucosidase (cellulose-afbraak).
De bodemfauna omvat zowel hele kleine dieren (mijten en springstaarten van
< 0,2- 2mm) als grotere dieren (regenwormen > 20 cm); de meest gebruikelijke
indelingisnaargrootte.Onderdebodemmicroflora vallendebacteriën,schimmels,
actinomyceten enalgen.
Relatietussenbodemlevenenbodemtypen
Om iets te kunnen zeggen over de aantasting van de bodemkwaliteit zal meer
inzicht in het bodemleven in relatie tot het bodemtype een eerste vereiste zijn. De
bodemwordtgekenmerktdoorgrotelokalevariatiesendoorgeringefluctuatiesvan
demilieuomstandigheden in deloop van detijd. Daarmee zijn de uitgangspunten
verschaft voordeontwikkelingvaneenrijkbodemleven,dieduidelijklokalevariatie
vertoont. Dit isgekoppeld aan het bodemtype (Anderson, 1975). Voor een reeks
bodemtypen- vanMormeteengeringebiologischeactiviteittotMuilmeteenhoge
activiteit - zijn dezeverschillen door Wallwork (1970)schematisch aangegeven in
tabel 1.
Doormetname Russischeonderzoekers(o.a.Ghilarov, 1978)wordt alvelejaren
gepleitvoorhetgebruik vanbodemdieren alsindicator vanbepaalde bodemtypen.
Ditheeft echterbezwaren.Eéndaarvan is,dat- integenstellingtotdewatstatische
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Tabel 1. Reeks van humustypen en daaraan gerelateerde abiotisch en
biotischeeigenschappen.(NaarWallwork,1970.)
MOR

^ MODFR

zurepH

^ MIJTT

^ . neutrale tot licht
alkalische pH

toenemende kruimelstructuur (organisch- mineralogische
complexen )
toename bacteriën afname schimmels

00

e
"o
j2

c
S
''

mijten en
springstaarten

mijten, springstaarten
en insektelarven

regenwormen

insektelarven
en miljoenpoten

miljoenpoten

miljoenpoten en
insektelarven

regenwormen

regenwormen enpisse
bedden

mijten en
springstaarten

pissebedden

indruk die tabel 1zou kunnen wekken - de bodemfauna binnen een bodemtype
verschilleninsamenstellingenruimtelijkeverdelingvertoont.Ditisafhankelijk van
profiellaag,seizoen,tijdstipvandedag,breedtegraad enhoogtelijn. Dezeverschillen
stellenhogeeisenaandenauwkeurigheidvandebemonsteringenaandeinterpretatie van de gevonden verschillen. De gegevens die momenteel beschikbaar zijn,
hebben dan ook grotendeels betrekking op proefveldonderzoek.
Willenweeenstapverder gaan naardenatuurlijke veldsituatie,dan zaleerstde
ongestoordeuitgangssituatienauwkeurigbeschrevenmoetenworden.VoordeabiotischeeigenschappenisdoorEdelman(1983)eenbegingemaaktmetanalysevaneen
dertigtal chemische elementen in de bodem van veertig natuurterreinen in Nederland.Ditonderzoekzouaangevuldkunnenwordenmeteenstudienaarhetbodemleven in verschillende bodemtypen om te komen tot een meer ecologisch gerichte
typering van de Nederlandse bodem;vooralsnog isdit toekomstmuziek.
Behalvedezeproblemenenbeperkingenvanonderzoeknaareffecten vanbodemverontreiniging zijn erook pluspunten, dievoortvloeien uitdebiologische rijkdom
van de bodem. Plus-enminpunten zijn hieronder samengevat:
+ bodemverontreiniging isvaaklokaalenpersistent, waardoor dekansopveranderingen bij bodemorganismen grootis,
+ debodemheeft eengrotebiologischerijkdom, waardoordemogelijkheid tothet
vinden van gevoelige soorten grootis,
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—bodemtypenvertonen onderling aanzienlijke variatie, hetgeen doorwerkt inde
samenstellingvan hetbodemleven enhetfysisch-chemisch gedragvanverontreinigingen,
—het onderzoek vindt over het algemeen plaats met indirecte methoden, directe
observatie isvrijwel niet mogelijk.
Omschrijving indicatoren
Indicatoren zijn organismendiespecifiek reageren opaantastingvandebodemkwaliteit door hun aan- of afwezigheid, door veranderingen van bepaalde eigenschappen ofactiviteitenvandezeorganismen ofdooreenverhoogd gehaltevaneen
verontreinigende stof in het organisme.
Indicatoren moeteneenontoelaatbare aantastingvandie bodemkwaliteitseigenschappen gemakkelijk, gevoelig, snelenzonder veelkosten aantonen.
Aan indicatoren worden vele eisen gesteld. Daarbij zoekt men naar processen,
soortenofgroepenvansoortendieiederspecifiekendifferentiërend reagerenopalle
verschillendevormenvanbodemingrepenen-verontreinigingen. Datdit onmogelijk
iszaliedereen beamen. Hetlijkt somsofnienopzoek isnaar eenthermometer die
nietalleenaangeeft datdepatiëntverhogingheeft, maarookdoorwelkeaandoening
dat veroorzaakt wordt.
Hetlijkt daarom praktisch een onderscheid temaken tussen:
- groepen vanindicatorsoorten diedoorspecifieke verschuivingen vandesoortensamenstelling aanwijzingen geven voor de aanwezigheid of de effecten van éénof
enkele,duidelijk gedefinieerde toxische stoffen,
- individuele indicatorsoorten die meer globaal aangeven dàt er iets mis is in de
bodem waarna deze constatering nader onderzocht kan worden via gerichte chemischeanalyses en dosis-effect-studies.
Eenvraagdiezichveelalvoordoet is,ofuitgegaan moetwordenvandealgemeen
voorkomende soorten, of van minder talrijke soorten. Zyromska-Rudzka (1977)
vond dat minder talrijke soorten gevoeliger reageren op kunstmest dan talrijke
soorten. Freckman et al.(1980)vonden dat een soortenrijke nematodenpopulatie
gevoeligervoor eennematicide wasdaneensoortenarme populatie. Bijhetzoeken
naarindicatorsoorten ishetprobleemdaarom hetzoekenvaneenevenwichttussen
talrijke soorten- wantdiekunnen overalopstatistisch verantwoorde wijze worden
bemonsterd - enmindertalrijke soorten- diegevoeligerreageren. Voor bouwland
geldtdaarbij dat mentemaken heeft meteenreedsgeselecteerde populatie;bouwland wordt gekarakteriseerd door een soortenarme, individuenrijke populatie.
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Verschuivingen indesoortensamenstelling alsindicatievan verontreiniging
Soortensamenstellingmeso-arthropoden
Een klassiek voorbeeld van verschuivingen in de soortensamenstelling onder
invloed van een bestrijdingsmiddel isdat van deverhouding springstaarten/roofmijten door DDT. DesterkereductievandeGamaside-roofmijten gingsamenmet
een aantalstoename van de saprofage en fytofage springstaarten (Van de Bund,
1965).Naastdezevrijglobaleverschuivingvertoondenenkelesoorteneen specifieke
reactie; zowordt volgens Van de Bund (1965)degrootte van het DDT-residu o.a.
geïndiceerddoordeaan-ofafwezigheid van Tullbergiakrausbaueri(= Mesaphorus
krausbaueri(Börner)), Isotomina bipunctata (Axelson) en hotomodes productus
(Axelson).
Gegevens van dergelijke verschuivingen voor andere bestrijdingsmiddelen laten
ziendat indeling op het orde-of superfamilie-niveau minder onderscheidend vermogen heeft dan indeling op soortenniveau.
,
Dit wordt geïllustreerd in tabel 2met de resultaten van het onderzoek van Hoy
(1980)naar deinvloed vanlindaan opmeso-arthropoden (bodemarthropoden van
2-20 mm). Hieruit blijkt dat onderverdeling tot families of soorten sneller (een
kortereperiodenabespuiting),gevoeliger(bijeenlagerehoeveelheid)enduidelijker
(hogere aantalsreducties af te leiden uit de overschrijdingswaarden) de opgetreden
verschillenaangeeft danbijhanteringvandeorde(Cryptostigmata).Dathetgebruik
van dergelijke grote taxonomische eenheden zelfs tot foutieve interpretaties kan
Tabel2. Effect vanlindaan intweeconcentraties na45, 141en381dagen,uitgedruktals
percentageverminderingt.o.v.controle,(+duidtopvermeerdering)opCryptostigmataals
groepenalsafzonderlijke soorten(Hoy,1980).
2
1,13 g lindaan per m bodem

Cryptostigmata
Aphelacarus acarinus
Eremaeus sp.
Eobrachythonius sp.
Eremaeus stiktos
Zachvatkinibates sp.
Epidamaeus sp.
Autogne ta sp.
Sphaeorchthonius sp.
Opiella nova
Scheloribates sp.

2
11,3 g lindaan per m bodem

45 d

141 d

381 d

45 d

141 d

52*

34

62*

67**

79

99**
84**
97**
91
98*
60
38
12
66
49

97**
99**
100*
93*
87*
71
53
45

79
64
96**
58
92
+117
56
6
+200
36

97**
75*
81
38
54
25
9
+108

99**
g9**
95
51
65
52
73
9
+172

381 d
83**
99**
100**
100
94
98*
98*
85*
78
+160

* = P ^ 0 , 0 5 , **= P«S0,01.
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Tabel3. Significante toe-ofafname vanaantallen vanverschillende mesoarthropodenna
bespuitingmetzesverschillendebestrijdingsmiddelen.(Na.arSmithetal.,1980.)

Astigmata
Tyrophagus dimidiatus
Rhizoglyphusrotundatus
Prostigmata
Tarsonemus randsi
Stigmaeussphagneti
Nanorchestes collinus
Scutacarus lapponicus

Diazinon

Fenitrothion

Malathion

Methoxy- Carchlor
baryl

—
—

+

+
0

+
+

—

—

+

+
+

0
—
0
—

+

+

0
0
—
0

—
0

0
0

+

Mexacarbate
0
—

+

0

—

+

+
+

0

leiden lieten Edwards &Brown (1982)bij regenwormen (ziepag. 127)zien.
Dat ermogelijkheden zijn omopbasisvanreactiesvanverschillende soortentot
een onderscheid van bestrijdingsmiddelen te komen en soorten als indicatoren te
gebruiken,laathetonderzoekvanSmithetal.(1980)zien(tabel3).Hetpatroonvan
toenemend, afnemend ofgelijkblijvend aantalsniveau vertoont bijde verschillende
prostigmate mijten per bestrijdingsmiddel een specifiek karakter.
Een bezwaar van deze benadering blijft dat dergelijke verschuivingen moeten
worden gerelateerd aan controlewaarnemingen in dezelfde grondsoort of dat bekend moetzijn watdenatuurlijke (nietverstoorde) aantalsniveausvandeverschillende soorten zijn in verschillende grondsoorten.
Hetisdevraagofhetmogelijk isvooralleinNederland toegelaten bestrijdingsmiddelen (begin 1979 waren dit 289 werkzame stoffen) dergelijke 'profielen' van
soortsverschuivingen temaken.Voordemeestgebruiktebestrijdingsmiddelen verdienteendergelijkeaanpaknietteminaanbeveling;dekostenendegevoeligheidvan
eendergelijk onderzoek behoeven niet onder tedoen voor chemischeanalyses.
Regenwormenalsindicatoren
Regenwormen zijn van belangalsindicatoren omdatzij:
- een belangrijke bodemfaunagroep vormen (80%van detotale biomassa vande
bodemfauna),
- eenduidelijke invloed hebben op destrooiselafbraak ende bodemstructuur,
- veelgrond of strooisel opnemen en daardoor in contact komen met grotehoeveelheden van dedaarin aanwezige stoffen,
- doorhungraafgedragdoordebovenstebodemlagen(afhankelijk vandesoort35
à 100cm)een'geïntegreerd' beeld van debelastingvan het bodemprofiel geven.
Opwelkewijzeregenwormengebruiktkunnenworden,zalwordentoegelichtaan
onderzoek over de effecten van verschillende soorten bemesting op regenwormsoorten. Aan de hand vaneffecten van varkensmest zalnader worden aangegeven
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hoeproefveldonderzoek moet worden aangevuld metenerzijds laboratoriumonderzoek en anderzijds praktijkonderzoek. Daarna zal met enkele voorbeelden van
effecten van zuiveringsslib, vliegas en radioactieve stoffen worden aangegeven dat
regenwormen mogelijk ook bij andere verontreinigingen als globale indicator gebruikt kunnen worden.
Invloed bemesting
De negatieve invloeden van bemesting vormen al velejaren een punt van zorg in
het Nederlandse natuurbeheer. Voederadditieven (antibiotica, koper) zouden daarnaastverontreinigingsverschijnselen kunnen geven. Inventarisatievaneen proefveld
op zandgrond waar ongeveer tienjaar bemest ismet dierlijke meststoffen (varkensdrijfmest, kippedrijfmest, kalverdrijfmest en kippestrooiselmest) en kunstmest
(NPK en Kas) leverde de resultaten zoals vermeld in tabel 4. Bij toediening van
varkensdrijfmest verschuift desoortensamenstelling vandedriemeest voorkomende
soorten ten nadele van Allolobophora caliginosa (Savigny). Dit wordt veroorzaakt
door de achteruitgang van de aantallen van deze soort. Ook bij kippedrijfmest
vermindert het relatieve aandeel van deze soort; in dit geval door de toename van
Allobophora rosea (Savigny) en Lumbricus rubellus Hoffmeister. Bij kalverdrijfmesten kippestrooiselmest issprakevaneenachteruitgang van A. rosea(Ma, 1983).
De noodzakelijkheid van een dergelijke opsplitsing naar afzonderlijke soorten
lieten Edwards & Brown (1982) zien. Bij jaarlijkse bespuitingen van benomyl op
grasland vertoonde detotaleregenwormpopulatie eenkarakteristiek herstelpatroon
waarbij detotaalaantallen na 12maanden ophetniveauvanvlakvoorde bespuiting

Tabel 4. Aantalspercentages van de drie in de graslanden met verschillende bemestingen
meest voorkomende wormesoorten. (Naar Ma, 1982.)

Allolobophora caliginosa
Allolobophora rosea
Lumbricus rubellus

Varkensdrijfmest
(ton/ha perjaar)

Kippedrijfmest
(ton/ha perjaar)

Kalverdrijfmest
(ton/ha perjaar)

10

12

10

30

74
20

83
10
6
7

69
22
9

30

50

75 25
23 54
121

53 66
44 24
3 1 0

36

60

39
35
26

60
37
3

50

Kippestrooiselmest NPK
Kas
(ton/ha perjaar) (KgN/ha perjaar) (KgN/haperjaar)

Allolobophora caliginosa
Allolobophorarosea
Lumbricus rubellus

10

30

50

63
32
5

66
17
17

79
16
6

0 200 400
100 72
0 11
0 17

79
15
6

0
71
28
0

100 400
47
35
18

60
20
20
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waren(fig. 1).Erleekgeenlangetermijneffect tezijn.Opsplitsingpersoortonthulde
echterdatdeoorspronkelijke dominanteLumbricusterrestrisLinnaeusnadeeerste
bespuitingverdwenen wasennietmeerteruggekeerd was.Eenaantalstoename van
Lumbricusfestivus(Savigny)zorgdeervoordatdetotaleaantallenregenwormenop
eenzelfde niveau bleven.
Bij varkensdrijfmest speelt het voederadditief koper een belangrijke rol. Koper
komtvoornamelijk viavarkensdrijfmest, 61%vantotaleimmissie(Pauletal.,1981),
inde Nederlandse bodem terecht. Daarom isnader onderzocht:
- welkevorm(en) van koper toxisch is(zijn) voor regenwormen,
- welke regenwormsoorten gevoeligzijn voor koper,
- inwelkematedeinproefvelden geconstateerde achteruitgangonder praktijkomstandigheden optreedt.
verhouding behandeld/onbehandeld
1,0n
Alle soorten regenwormen

0,5

283 278

458

228

126

345

380 218

250

196

1,0,

Lumbricus terrestris
0,5

Fig.I. AantallenvanalleregenwormsoortenenvandesoortLumbricusterrestris 1 maand
(zwart),6maanden(gestippeld)en12maanden(grijs)naeendriejaarlijkse bespuiting(pijlen)
metbenomyl5 kg.ha1a.i.Deaantallenzijnuitgedruktalsverhoudingt.o.v.deuitgangspopulatie(wit).*p=0,01.(naarEdwards& Brown,1982)
128

In laboratoriumproeven is het effect van koper toegediend via varkensdrijfmest
groter dan meteenovereenkomstige hoeveelheid CuS0 4 (Jol, 1978), waarschijnlijk
doordat hetkoperdangrotendeelsgebondenisaanorganischeeiwitcomplexen die
door regenwormen worden opgenomen.
Ineenveldproef metCuSenCuS0 4(9kg/hagedurende2of4jaar)blekenbeide
verbindingen een aanzienlijke vermindering van de wormenpopulatie te veroorzaken,waarbij CuS0 4 een watgroter effect had (Ma, 1983).
Om inzicht te krijgen in de gevoeligheid van verschillende wormesoorten zijn
laboratoriumproevengedaan.JuvenieleexemplarenvanA.caliginosaenL. rubellus
vertoonden ineensimpelewater-immersietoets weinigverschilingevoeligheid voor
CuCl2(Ma, 1983).Ineenstandaardgrond-toetsbleekA. caliginosanietgevoeligerte
zijndanvijfanderesoorten{Allolobophorachlorotica(Savigny),Allolobophoralonga
(Ude), Eiseniafoetida (Savigny), L. rubellusen L. terrestris) bij hantering van de
parameters sterfte, coconproduktie, bladconsumptie engewichtsverandering. Wel
gingen de wormen van A. caliginosa en A. longa bij toevoeging van koper in
diapauze (Van der Toorn, 1982). Over korte termijn kan de worm zich via deze
rusttoestand onttrekkenaanbeïnvloedingdoorhetmiddel,oplangetermijnzaleen
dergelijke diapauzetoestand niettemin fataal zijn.
De hierboven beschreven situaties betroffen proefopstellingen waarbij er geen
andere variabelen dan de toegevoegde stof waren. Onder praktijkomstandigheden
zullen verschillen in hoeveelheden varkensdrijfmest echter samengaan met verschilleninbeheersmaatregelen (grondwaterstand, aantaljarentussen bemonstering
enlaatstegrondbewerking,opgebrachteanderemestsoorten)enandereomgevingsfactoren (bodemtype, vegetatiesamenstelling). Door J. Marinissen (1980) is op
bedrijven opdeVeluweonderzoek uitgevoerd,waarbij doorgebrekaanbeheersgegevens alleen een kwalitatief beeld werd verkregen. A. caliginosareageerde het
gevoeligstenwasbijaanzienlijke varkensmestgiften nietofnauwelijks meeraanwezig.
Vliegas,zuiveringsslib enradioactieve stoffen
Op eenvliegasstortplaats isdoor Lourijsen (1982)en Mentink (1982) nagegaan
hoedenatuurlijke kolonisatievanbodemdierenverlooptenhoedeoverlevingisvan
ingebrachteregenwormen. VandeingebrachtewormenwerdA. caliginosanauwelijksteruggevonden,terwijl L. rubelluszichbehoorlijk handhaafde. Injongeas(1 tot
4jaar geleden gestort) verscheen Dendrobaena rubida (Savigny) als eerst regenwormsoort, gevolgd door L. rubellus. Oudere as (5 tot 20jaar geleden gestort)
bevatteookdesoorten Eiseniellatetraëda(Savigny), LumbricuscastaneusSavigny
en Allobophora chlorotica. Mogelijk speelt de veranderde pH (vliegas heeft een
hogepH)tijdensdeverweringvandeaseenrolbijdekolonisatie.Vliegasbevatook
veelzwaremetalen.Meyer(1981)vonddatdehoeveelheid Cuinvliegastoxischkan
zijn en Almogelijk eenantagonistische invloed daarop heeft.
Een proefveld dat vierjaar met zware metalen verontreinigd zuiveringsslib ge129

kregenhad(0,6,12 of 18 ton/ha perjaar) vertoondeeenafname vandewormenpopulatiebijeentoenemendslibniveau.Ertradeenverschuivingopvandeverhouding
A. caliginosa:L. rubellus van 52%-48% bij onbehandeld naar 27%-73% bij 18
ton/ha perjaar. Naast koper spelen hier waarschijnlijk ook andere zware metalen
een rol (Ma, 1982).
Onderzoekingen metSr90,Cs137,Th234 enRa226(Ghilarov&Krivolutsky,1971;
Krivolutsky, 1980;Krivolutskyetal., 1980)hebbenaangetoond datvanallebodemdierenregenwormeninhetbijzondergevoeligwarenvoordeverhoogderadioactieve
straling. In het laboratorium werd eveneens een grotere gevoeligheid van regenwormen dan andere bodemdieren geconstateerd.
Accumulatie vanzwaremetalen
Behalvedoorhunaan-ofafwezigheid kunnenregenwormenookviadeaccumulatie van een stof als indicator, eigenlijk accumulator, optreden.
Uit laboratoriumproeven was gebleken (fig. 2) dat Pb en Ni weinig worden
opgenomen,datCugaataccumulerenboveneenbepaaldehoeveelheid (waarschijnlijkwordthetregulatiemechanismedanontoereikend)endatZnenCdaccumuleren
(Ma, 1983). IndeomgevingvanBudel-Dorpleinzijnoptoenemendeafstand vande
voormalige verontreinigingsbron (de huidige zinkfabriek loost vrijwel geen zware
metalenmeer)monstersvangrond enwormengenomen. Daarbij wasereenlineair
verband tussen delogaritme vandeafstand endelogaritme van het bodemgehalte
aan Cd,Zn,PbenCu. Dematevanaccumulatiedoorderegenwormen, uitgedrukt
inconcentreringsfactor CF,werdbijCd,ZnenPbbeïnvloeddoordezuurgraad.Een
afnemende pHginggepaardaaneentoenemendeopname.DezeCFwasvoorCden
Zngroter dan één,dat wilzeggendat hetgehalteindewormgroter wasdan inde
grond.Bovendienisdezefactor voorCdenZnafhankelijk vandeconcentratieinde
grond. Bij lage gehalten in de grond isde CF groter dan bij hoge gehalten. Deze
Log cone,worm (mg/kg)
3-

-1

O

1
2
3
Log conc. grond(mg/kg)

Fig.2. AccumulatievanverschillendezwaremetaleninLumbricusrubellusinzavelgrondna
eenverblijfsduur van12weken(getrokkenlijn)ofvan6weken(gestippeldelijn).Tevensisde
lijnaangegevenwaarbijdegehalteningrondenwormevengrootzijn.(naar Ma,1983)
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waarnemingen hebben echter alleen betrekking op zandige of lemige zandige
gronden.
Een tweede serie waarnemingen over de relatie tussen bodemeigenschappen en
accumulatie is opgezet in een proefveld met zes verschillende gronden (rivierklei,
zeeklei, zavel, dalgrond, zandontginningsgrond en esgrond) waarop regelmatig
stadsvuilcompost wasgebracht. Indezecompost kwamenverschillende zwaremetalenvoor.VanCu,Cd,Zn,Pb,NienCrisdeCFnagegaaninrelatietot zuurgraad,
organische stofgehalte en de CEC (kationenuitwisselingscapaciteit, Engels:cation
exchangecapacity).Uittabel5blijktdater,metuitzonderingvanCr,bijallemetalen
een negatieve correlatie istussen de CF en de CEC. Voor Cd, Cu, Pb en Ni iser
eveneens een negatieve correlatie tussen CF en pH, terwijl er alleen voor Cu een
relatieistussendeCFenhetorganische-stofgehalte. Dithoudt indat bijvoorbeeld
deafname van de CEC samengaat meteen toename van de accumulatie.
Opgrondvandezegegevenskannagegaanwordeninwelkematedeverschillende
zwaremetalen indeverschillende gronden inregenwormen zullenaccumulerenen
zodoende doorgegeven zullen worden in voedselketens. Regenwormen zijn een
belangrijke voedselbron voor vogels en zoogdieren. Daarnaast kanliet ons enig
houvastgevenbijhetbestuderenvanhetprobleemvandeinvloedvan'zureregen'op
deopneembaarheid vanzwaremetalen.Voordepraktischetoepassingalsindicator
van de aanwezigheid van zware metalen - dit staat los van het indiceren van de
effecten vanzwaremetalen- lijkenwormenmetnamevoorcadmiumzeergeschikt.
Wormen hebben een veel hoger gehalte dan de omringende grond (rond bijvoorbeeldBudel-Dorplein 100-200mg/kgCdinwormentegen5mg/kginde0- lOcm
laagvandemineralezandgrond).Bovendienzorgtdemobiliteitvandewormeninde
bovenstebodemlaagdatdewormgehalteneenminofmeergeïntegreerdbeeldgeven
vandebodem.TenderdehebbenwormeneenneutralepH.Welmoetbijbemonsteringrekeninggehoudenwordenmetsoortenontwikkelingsstadiumvandewormen.

Tabel5. Correlatiecoêffici'énten tussen opnamevan eenzestal
metalendoor L. rubellus uitverschillendegrondsoorten en een
aantaleigenschappenvandiegrondsoorten.(NaarMa,1983).
CEC
Cadmium
Chroom
Koper
Nikkel
Lood
Zink

Zuurgraad

-0,63**
-0,75***
-0,30
0,15
-0,72*** -0,27
—0 78*** -0,46*
-0,66**
-0,60**
—0 70*** -0,68***

Organische-stofgehalte
-0,01
-0,01
-0,58*
-0,22
-0,02
-0,23

*P^0,05, **P^0,01,***P^0,001.
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Tabel6. Meestgevoeligeenzymen(arylsulfatase, ureaseenfosfatase) invijfNederlandsegrondsoort
voor zeszware metalen endedoseringwaarbij deenzymactiviteit 10%geremd wordt(ED10). (Ni
Doelman& Haanstra,1983.)
Humusarm
zand

Cadmium
Chroom
Koper
Nikkel
Lood
Zink

Humeus
zand

Zware
klei

Zware
zavel

Zandig
veen

enzym

ED10

enzym

ED10

enzym

ED10

enzym

ED10

enzym ÈD

A&U
A
F
A
U
F

4
4
6
1
120
4

U
A
A
A
U
U

5
1
350
330
2400
2

A
A
F&A
A
A
U

7
85
290&170
2
1630
75

U
U
U

2
270
520
10
80
8

_
F
U

u

'U

u

Bodemenzym-activiteiten
Behalvedeaantallenorganismenkunnenookdedaardoorontplooideactiviteiten
alsmaat wordengebruikt. Doelman&Haanstra (r983)hebbeninvijf verschillende
grondsoorten van zes verschillende zware metalen nagegaan welke van de vijf
enzymen (/3-glucosidase, arylsulfatase, urease, fosfatase, protease) in de verschillendegrondsoortenhetmeestgevoeligreageren.Hetresultaatissamengevatintabel
6.Pergrondsoortenperzwaarmetaalzijnerverschillen,zowelwatbetreft hetmeest
gevoeligeenzymalsdehoeveelheidvanhetzwaremetaalwaarbijdeenzymactiviteit
10%geremd wordt (ED10). Bijdeze verschillen spelen de abiotische bodemeigenschappenzekereenrol.Inhetalgemeenkanechterwelgesteldwordendat arylsulfatase, urease en fosfatase de meest gevoelige enzymen zijn. Metingen aan deze
enzymenzoudengebruikt kunnen wordenomverstoringenvande strooiselafbraak
onder invloed van bodemverontreinigende stoffen vroegtijdig op te sporen. Sterke
remming van de strooiselafbraak kan tot accumulatie van organisch materiaal
aanleiding geven.
Conclusies
De biologische rijkdom van het bodemleven maakt dat de mogelijkheden voor
indicatieonderzoek groot zijn. Gezien detot nu toe verkregen resultaten isverder
onderzoek nuttig en noodzakelijk.
Devariabiliteitinbodemtypenmaakthetdaarbijnietmogelijkomindicatorente
gebruiken die bruikbaar zijn in de gehele Nederlandse bodem; onderscheid naar
bodemtypen ofrelateringvandetoxiciteitaandeabiotischeeigenschappen vande
verschillende bodemtypen zal noodzakelijk zijn. Dergelijk onderzoek kan tevens
inzichtgevenindefractievandetotalehoeveelheidvaneenverontreinigendestofin
debodem diebiologisch actief is.Dit kan betekenen datvan detotale hoeveelheid
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stof hetgrootste deelvolledigofzeersterkgebonden isaan mineraleen organische
bodembestanddelen, en niét actief is. Aan de andere kant kan een dergelijke sterk
gebondenfractiechemischnietaantoonbaarzijnendusals'verdwenen'gekenschetst
worden, terwijl deindicator aangeeft dat destof nog weldegelijk biologisch actief
(toxisch)is.
Bij het onderzoek naar en detoepassing van indicatoren lijkt het zinvol onderscheid temaken tussengroepen van indicatorsoorten diespecifiek reageren opeen
beperktaantal,bekendeverontreinigendestoffen (zoalseenbepaaldegroepbestrijdingsmiddelen)enmeeralgemeneindicatorendieglobaalaangevendaterietsmisis
zonder dat duidelijk isom wat voor verontreiniging het precies gaat.
De veelheid aan verontreinigende stoffen dwingt tot een selectie van de meest
belangrijke verontreinigende stoffen. Daarvoor zoudendantoxiciteitsprofielen gemaakt moeten worden. Dergelijke toxiciteitsprofielen behoeven niet alleen betrekkingtehebbenopaantalsfluctuaties vansoorten,maarkunneneveneensuitgaanvan
activiteitsniveaus. Enzymniveauslijken voorditlaatstebruikbaar tezijn, metname
van extra-cellulaire enzymen als fosfatase, arylsulfatase en urease. Een dualisme
hierbij isdat aandeenekant eenindicator eenzoalgemeen mogelijke verspreiding
moet hebben,terwijl aandeanderekantjuist deminder talrijke soorten hetgevoeligst reageren.
Uit veldproeven die wij uitgevoerd hebben met varkensmest, zuiveringsslib,
stadsvuilcompostenvliegasisgeblekendatdewormesoortAllolobophoracaliginosain al dezegevallen een duidelijke reductie vertoont enals zodanig mogelijk een
bruikbare soort isvoor een meerglobale indicatie. Bovendien heeft deze soort een
redelijk algemene verspreiding indeNederlandse bodem.
Eenbelangrijk probleembijdeaanwendingvanindicatorenisdeverificatievande
exclusiviteitvaneenbepaaldeindicatie.Dezeindicatiemagnietveroorzaakt kunnen
wordendoorandereinvloeden,ofuitvooronderzoek moetduidelijk zijn geworden
hoegroot het effect van dieandere invloeden is.
Een derde benadering is het gebruik van indicatoren als accumulatoren van
verontreinigingen. Hiergeldteveneensdealeerdergenoemderelatietussen fysisch/
chemische bodemeigenschappen ende biologisch actieve fractie van eenstof. Met
name regenwormen blijken specifieke accumulatoren van bepaalde zware metalen
(Cd,ZneninminderematePbenCu)engechloreerdekoolwaterstoffen (o.a.DDT)
tezijn.Aangeziendeaccumulatietoeneemt metdeleeftijd iseenbeperktebeïnvloedingvan delevensduur door de betreffende verontreiniging dan ten voordele. Uit
onsonderzoekisgeblekendatinditverbanddesoortLumbricusrubellusgeschiktis.
Bovendienmaaktdebruikbaarheid vandezesoortvoorlaboratoriumonderzoek het
mogelijk preventief onderzoek naar bioaccumulatie van stoffen uit te voeren.
Dat dit pas de eerste stappen zijn op een onderzoeksweg die zich nog wel wat
verderzaluitstrekken,isietsdatmenzichhopelijkterdegerealiseert.Bijditalleszal
dezorgvoorenkennisoverbodemkwaliteitcentraalmoetenstaan.Onderzoek naar
derolvan eenindicatorindebiologischebodemprocessen blijft daarbij vanessentiëlebetekenis.
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Waterkwaliteit - Inleiding

J. Ringelberg

Hetaquatisch milieu
Wanneermenhetoverwaterkwaliteitheeft,wordtvooralgedachtaandekwaliteit
van de grote watermassa's van meren en plassen. Deze aquatische biotopen verschillensterkvandediversebiotopen ophetland.Ookdeaardvanhetdaarlevende
plankton isanders dan dievan de organismen op het land. Anders isook de wijze
waaropdegemeenschappen functioneren. Invergelijking metbiotopen ophetland
ishet open water in ruimtelijke zin zeer homogeen. Een scheiding van soorten, als
gevolgvan specifieke aanpassingen aan kleine verschillen in de omgeving, is daardoor niet mogelijk. Voorts zullen de planktonorganismen onderling in hoge mate
vergelijkbare behoeften hebben,wantanderskondenzenietindiematedoorelkaar
gemengd voorkomen. Homogeniteit van de omgeving en vergelijkbare behoeften
(nisoverlap) zijn basisvoorwaarden voor concurrentie-experimenten. De uitkomst
vandergelijke kweekproeven ismeestaldat slechtséénsoort opdenduur overblijft.
Datditinhetopenwaterondernormale,natuurlijke omstandigheden nietgebeurt,
was voor Hutchinson (1961) aanleiding om te spreken van de 'Paradox van het
plankton'. De oplossing van deze paradox wordt gevonden in het feit dat de
milieuomstandighedenindetijdniethetzelfdeblijvenendatdeplanktonorganismen
soortspecifieke aanpassingen aan dezegeringe milieuveranderingen vertonen. Een
hoge voortplantingssnelheid bij een gunstige combinatie van abiotische omstandigheden zorgt voor een snelle wederopbouw van de populatie en op deze wijze
kunnen relatief veel soorten naast elkaar bestaan, zij het nooit in een stabiele
toestand. Hierinverschiltdesoortengemeenschap inhetwatermetdieophetland.
Hetvoortdurend komenengaanvansoorten maaktdezeplanten endieren minder
geschikt om in de natuurlijke omgeving als detector te dienen voor kortdurende
storingen. Daar zijaanhetbeginvandevoedselketen staaneneenhogevoortplantingssnelheid paren aan een korte levensduur zal bovendien door accumulatie van
eengiftige stof nietsneleenletaledosisgrensoverschreden worden. Opdezeeigenschap wordt in het hoofdstuk van De Wolf nader ingegaan.
In de oeverzone of het litoraal zijn organismen te vinden die enerzijds op het
plankton lijken, anderzijds meer met organismen van het terrestrische biotoop
gemeen hebben. Higlerzalhetgebruikvanbepaalde macrofaunagroepen alsmogelijke indicator bespreken. Onder de voor het litoraal kenmerkende hogere waterplanten komen verschillende soorten voor die een indicatieve waarde schijnen te
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hebben (Melzer, 1976).
Doordat het aquatisch biotoop veel homogener is dan het terrestrische, iseen
aquatisch systeem als 'geheel' gemakkelijker te karakteriseren met zogenaamde
macroscopische grootheden. Deze systeemkenmerken kunnen dan als indicator
worden gebruikt. Een voorbeeld ishet zuurstofregime, als resultante van fysische,
chemische enbiologische processen (zie hoofdstuk Veeningen).
Hetbegripwaterkwaliteit
Wanneerwezeggen,datdewaterkwaliteitinNederlandveeltewensenoverlaat,is
dit in zijn algemeenheid juist. Uit het feit, dat bijvoorbeeld waterleidingbedrijven
over de aanwezigheid van reuk- en smaakbedervende stoffen klagen, recreatieschappen over blauwwiermassa's die zich aan de oevers ophopen en organisaties
voornatuurbescherming overdeachteruitganginsoortenaantal,blijktdatkwaliteit
gebondenisaanhetgebruikdatmenvanhetwaterwilmaken.Waterkwaliteitmoet
dus gespecificeerd worden in relatie tot het gebruik door de mens. Indien de
waterkwaliteit niet bestaat zullen, afhankelijk van de aard van de gebruiksfunctie,
ook verschillende typen bioindicatoren ontwikkeld kunnen worden.
Zolang het gebruik goed omschreven en van economische betekenis is, zijn er
weinig problemen met het begrip kwaliteit. Indien bijvoorbeeld hoge kosten gemaakt moeten worden omvanoppervlaktewater drinkwater temaken,isdekwaliteitvandegrondstof slecht.Defactor ofhetfactorencomplex dat kwaliteitsverslechterend werkt,kanchemisch ofbiologisch opgespoord eneventueel gekwantificeerd
worden.
Indicatoren voorhetecosysteem
Indienweaaneenaquatischsysteemookeenalgemeneecologischewaardewillen
toekennen, beginnen demoeilijkheden. Een dergelijke ecologische waarde vaneen
oppervlaktewater ontleent zijn betekenis niet aan een menselijke gebruiksfunctie.
Dientengevolge zullen criteria, waaraan de waarde getoetst moet worden, gezocht
moeten worden indegrootheden, diesamenstelling enfunctioneren vanhet aquatisch systeem inecologische zin beschrijven. Daarbij moet in deeerste plaats weer
gedacht worden aan de macroscopische grootheden, zoals het al eerdergenoemde
zuurstofregime of de soortendiversiteit. Afzonderlijke soorten kunnen eenecosysteem, als eenheid van grotere orde, niet goed karakteriseren en daarom zijn zij
minder geschikt als indicator voor de ecologische waarde. Het aantal macroscopische grootheden is echter gering en de betekenis ervan is niet in alle gevallen
duidelijk. Van het zuurstofregime (gemiddelde waarde, amplitude van eventuele
schommelingen, extreme waarden) kanbijvoorbeeld gezegd wordendat hetbiologischaandeel somsgeringis.Voortsspelendebiologische processen waarbij zuurstof geproduceerd en verbruikt wordt zich af op een in ecologisch opzicht weinig
zeggendintegratieniveau:defotosyntheseenhetmetabolismeverschiltvansoorttot
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soortinkwalitief opzichtweinig.Metanderewoorden,hetzuurstofregime heefteen
geringe ecologisch relevante informatie-inhoud en is als indicator voor de ecologischewaardevaneensysteemvangeringebetekenis. Desoortendiversiteit daarentegen heeft een hoge ecologisch relevante waarde. De diversiteitsgetallen hebben
echter in absolute zin niet zoveel betekenis. Een bepaalde diversiteitswaarde krijgt
paswerkelijkbetekenisalsdestatistischeverdelingvandiversiteitswaarden, bepaald
aan vele, vergelijkbare aquatische systemen bekend is. Met andere woorden, een
diversiteit moet geijkt worden. Dergelijke verdelingen zijn echter nog niet bekend.
Opditmomentisonzekennisvanhetfunctioneren vanecosystemennogvandien
aard, datgeensimpelhanteerbare criteria opgesteld kunnen worden omeenecologische waarde te beoordelen. Daartoe is nog steeds een min of meer uitgebreid
onderzoekdoorvakkundigeecologennodig.Dekennisoverecosystemenzalverder
opgebouwd moeten worden, waarbij dan tevens gericht moet worden gewerkt aan
hetopstellenvanoperationelekenmerken.Fundamenteelecosysteemonderzoek aan
zoveelmogelijk ongestoordeaquatische systemen moetdiekennisopleveren. Sterk
geëutrofieerde, of anderszins gestoorde wateren, lenen zich hiervoor minder. Zij
hebbendeecologischwaardevolledimensiesverlorenenhetzaldaarommoeilijk zijn
omaandehandvanderestantentewetentekomenwatdeessentiëlekenmerkenvan
een normaal functionerend ecosysteem zijn. Het isals het bestuderen van de zieke
mens om zich een beeld van het functioneren van de gezonde mens te vormen.
Daarmeewilnietgezegdzijndatonderzoekaansterkgeëutrofieerde systemeninhet
geheelniet moetplaatsvinden. Ook hetziekteverschijnsel moetbeschreven worden
maarditkrijgt pasbetekeniswanneer hetvergelekenkanworden methetbeeldvan
een ongestoord ecosysteem.
Voor-ennadelen vanhetgebruik vanbioindicatoren
Aan het gebruik van bioindicatoren zijn een aantal voordelen verbonden. Een
bioindicatorsysteem werkt cumulatief. Het toont niet in deeerste plaats, zoalseen
chemischebepalingswijze doet,hetconcentratie-effect maarhetdosiseffect. Bovendienondergaateenbioindicatorsysteemdeinvloedvanmeerderefactoren,zodateen
sommerend effect zichtbaar kan worden. Indien twee of meer factoren interactief
zijn in hun werking op organismen zal ook dit effect gemeten kunnen worden.
De bioindicator isdus een accumulerende, sommerende en combinerende werkingsmeter enalszodanigmogelijkerwijs veelgevoeliger daneenchemischeanalysemethode. Dezeeigenschappen maken debioindicator echter ook tot een minder
specifiek meetinstrument. Hetisdaarom devraagofeenijkingvandewerkingvan
eenbioindicatorsysteem opdeconcentratie vaneenbepaaldechemischefactor wel
inallegevallenmogelijkis.VanDam(1977;p. 10)schrijft: 'Vertalingvanchemische
in biologische normen en omgekeerd blijkt vaak zeer moeilijk te zijn, daar onze
kennisvandekorrelatiestussen(gemeenschappenvan)organismenendeomgeving
nog betrekkelijk schaars is'.Op grond van deaccumulerende en vooral combinerende eigenschappen van een bioindicatorsysteem kunnen eenvoudige 'effect staat
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tot chemischefactor'-relaties nietverwacht worden. Devoordelen vande bioindicator worden indat opzichttoteennadeel. Hetismerkwaardig dat demogelijkheid tot
ijking van een bioindicatorsysteem op een chemische factor soms als waarde bepalend voor dat systeem wordt gezien. Men negeert danjuist die eigenschappen die de
bioindicator waardevol maken.
Ondanks het aspecifieke gedrag is het mogelijk, dat bioindicatoren gebruikt
kunnen worden om de aanwezigheid van een specifieke factor te signaleren. Indien
bijvoorbeeld zware metalen invetlichamen worden geaccumuleerd, kan ook bij zeer
geringe concentraties in het water de aanwezigheid daarvan na enige tijd worden
geconstateerd. Daar fosfaat direct door algen wordt opgenomen zal een geringe
fosfaatbelasting chemisch moeilijk kunnen worden aangetoond. Hogere groeisnelheden en grotere biomassa's zullen echter het gevolg kunnen zijn en die zullen
wel bepaald kunnen worden.
In de nu volgende hoofdstukken geven de diverse auteurs hun visie op de mogelijkheid van bepaalde bioindicatorsystemen in aquatische biotopen.
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De zuurstofhuishouding alsecologischeindicator voor
dekwaliteitsbeoordeling van poldersloten
R. Veeningen

Inleiding
Het beleid van de centrale overheid inzake het kwalitatieve beheer van ons
oppervlaktewater isingrotelijnen neergelegd inhet Indicatief Meerjaren Programma (IMP) Water 1980- 1984(Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1981). Dat
beleid isgericht op het bestrijden van de verontreiniging en het streven naar een
optimaalbeheervanoppervlaktewater. Voordekwaliteitvanoppervlaktewater zijn
doelstellingen geformuleerd diewerden afgeleid van de maatschappelijke functies
vanhetoppervlaktewater. Naastdemensgerichtefuncties endoelstellingenwordtin
hetmeestrecenteIMP-Waterhetbelangvanecologischedoelstellingen benadrukt.
Hierbijwordenesthetische,ethischeenvoortbestaansmotieven aangevoerd. Aande
uitwerkingvandeecologischedoelstellingenwordtnuopallerleiniveaus aandacht
besteed(CommissieUitvoeringWetVerontreinigingOppervlaktewaterV,Commissie Ekologische Normen Waterbeheer van de Gezondheidsraad, Provinciale overheden, etc.)
Kwaliteitdoelstellingen voorhetgebruik enbeheervan oppervlaktewater moeten
kunnen worden vertaald in concrete normen. Dergelijke normen zijn bepaalde
waardenvanfysische,chemischeofbiologischegroothedenofcombinatiesdaarvan,
die met de term indicatoren worden aangeduid. Een dergelijke indicator isecologisch van aard wanneer hij informatie verschaft over een oppervlaktewater beschouwd alsecosysteemofeen onderdeel daarvan.
In deze bijdrage wordt aan dehand van nader gedefinieerde eisengetoetst ofde
zuurstofhuishouding bruikbaarisalsecologischeindicatorbijwaterkwaliteitsbeheer
van poldersloten. Het onderzoek en de toetsing vormden een opdracht van het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordeningen Milieubeheer.
Zuurstofhuishouding
Dezuurstofhuishouding in een waterlichaam ishet geheelvan biologische,chemischeenfysischeprocessenwaarbijzuurstofisbetrokken,hetgeenresulteertino.a.
een temporele en ruimtelijke variatie van het zuurstofgehalte (fig. IA). De biologischeprocessen omvatten deproduktie en consumptie van zuurstof door levende
organismen en zijn direct gekoppeld aan de structuur van de levensgemeenschap
(fig. IB). Dechemischeprocessen omvatten bijvoorbeeld de oxydatie van geredu140
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Fig. 1. Schematischevoorstellingvandezuurstofhuishouding (A) en dedaaraanverbonden
structurele componenten (B)ineensloot. Betekenisder symbolen(A):
a: uitwisseling van zuurstof tussen water en lucht;
b: transport van zuurstof;
c:produktie van zuurstof door fotosynthetische organismen;
d: respiratiedoor auto-enheterotrofe organismen;
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f: opname van zuurstof door het sediment, waaronder respiratie door organismen.
Vande drieonderscheidengemeenschappen (B) zijnde structurelecomponentenaangegeven.
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ceerde verbindingen. Het transport van zuurstof tenslotte is een fysisch proces.
Detemporele variatievanhetzuurstofgehalte kanbeschouwd worden opverschillende tijdschalen. Gedurende een etmaal treedt een licht-donker-ritme op (fig. 2A).
Veranderingen in seizoensomstandigheden manifesteren zich binnen eenjaarcyclus
(fig. 2B), terwijl gevolgen van wijzigingen in samenstelling en activiteit van de
levensgemeenschap meestal in een reeks vanjaren zichtbaar zijn (fig. 2C).
Ook de ruimtelijke variatie van het zuurstofgehalte kan op verschillende schalen
worden beschouwd. Onder bepaalde omstandigheden ontstaan gradiënten in het

zuurstofconcentratie
[mgJ-1]

22

6
14
tijd(uur)

2

I
4

' I ' I ' I ' I
6
8
10 12
tijd(maand)

I ' I ' I ' I ' I ' I ' I
70 '72 '74 '76 '78 '80 '82
tijdljaar)

concentratie
(mg,!-1!

I I I III II
I ' I ' I '
6
9
12
diepte(cm)

4

6
8
10
diepte(m)

i0 240 300
afstand(fn)

Fig. 2. Voorbeelden van tijd- en ruimteschalen waarop de zuurstofhuishouding wordt
bestudeerd.
A.Devariatievanhetzuurstofgehalte gedurende24uuropéénlocatieinderivierdeGeulin
het voorjaar ( ), in de zomer (
) en in het najaar (
) van 1981 (Waterschap
Zuiveringschap Limburg, 1982).
B. De variatie van het zuurstofgehalte gedurende één jaar (1981) op één lokatie in de
Breukeleveense plas;maandelijks gemeten (Gemeentewaterleidingen Amsterdam, 1981).
C. Devariatievan hetjaargemiddelde zuurstofgehalte met minimum-en maximumwaarde
gedurende de periode 1970- 1981inde Rijn; meetpunt Lobith (Dijkzeul, 1982).
D.Deveranderingvanhetzuurstofgehalteineen14cmhogewaterkolombovenhetsediment
inhetdonker onder uitsluitingvanuitwisselingmetdelucht(«:t= 0,»:t= 24uur)(Veeningen, 1983).
E.Devariatievanhetzuurstofgehalte langsdeverticaleasindeplasVechteninhet voorjaar
(*), indezomer (•) enin het najaar (•) van 1982(Steenbergen, mondelinge mededeling).
F. Dedagelijkse variatie van het zuurstofgehalte langs de lengte-as van een sloot in maart
1981;delengtevandeverticalelijnengeeft deomvangvandedagelijksevariatie(Veeningen,
1983).
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zuurstofgehalte opmicroschaal(fig.2D).Algemeenbekendisderuimtelijke variatie
van het zuurstofgehalte in gestratificeerde meren (fig. 2E). De variatie van het
zuurstofgehalte indelengte-asvaneenslootspeeltzichafopeennoggrotereschaal
(fig.2F).
Sloten
Slotenzijn rechtlijnige, gegravenwaterlichamen, meestalnietbrederdan5meter
ennietdieperdan 1 meter.Dezebreedte-endieptematenzijngeenvastegegevens,ze
wijken af inverschillendegeografische gebieden. Delengtekanvariërenvanenkele
meterstot verscheidene kilometers.
De sloot is het meest algemeen voorkomende watertype in Nederland en dus
karakteristiek voorhetNederlandse landschap.Indehiërarchievanonswaterhuishoudkundigsysteemvormenslotendebasiseenheden.Zezijnmetelkaarverbonden
indevormvannetwerken. Segeren&Luijendijk (1981)onderscheiden indewaterhuishoudkundige hiërarchie primaire (hoofdvaarten, tochten, weteringen, etc),
secundaire (kavelsloten,dijk-enbermsloten,etc.)entertiaire(perceel^endwarssloten,greppels,etc.)waterlopen.Deverschilleninhiërarchiezijnnietaltijdscherpaan
tegeven,maar deindelingisvoordebeschrijving vaneenontwateringsstelsel goed
bruikbaar. Nadere beschouwingen omtrent de karakteristieken van sloten zijn te
vinden bij Broek etal.(1980),Gonggrijp (1981)en RIN(1979).
Sommigesloten,vooralinhetpleistocenedeelvanNederland,hebbeneennatuurlijkewaterhuishouding. Hetpeilisafhankelijk vanklimatologische omstandigheden
en de sloot valt af en toe droog. Poldersloten hebben een kunstmatige waterhuishouding: hun peil wordt gehandhaafd door een stelsel van vaarten, inlaten en
gemalen. Poldersloten zijn inde regelpermanent watervoerend.
Debeschouwingen indezebijdrage baserenzichopwaarnemingen indriesloten
van de Polder Groot Wilnis-Vinkeveen (fig. 3A). 'sZomers wordt in deze polder
water uit het Amsterdam-Rijnkanaal ingelaten, terwijl indewinter het wateroverschot op dit kanaal wordt uitgeslagen. De drie sloten zijn te beschouwen als
secundairewaterlopen;zezijnaandewestzijdeverbondendooreenprimairewaterloop(fig.3B).Hetaangrenzendeweilandwordtuitsluitendgebruiktvoorhetweiden
van veeen het oogsten van gras. De sloten zijn circa 320mlang, 5 - 6mbreed en
0,3- 0,8 mdiep.
Eisentestellen aanecologische indicatoren
Eenecologischeindicatordiewordtgebruiktbijdebeoordelingvandewaterkwaliteit moet voldoen aan devolgendeeisen:
- Deaard vandeindicator moetaansluiten bijdeaard vande waterkwaliteits(beheers)doelen.
- Deindicatormoeteenzocompleetmogelijkeecologischekarakteriseringvanhet
oppervlaktewater opleveren.
143

Fig.3. Topografievanderuime(3A)endedirecte(3B)omgevingvandeonderzoekslokatie
(3A: overgenomenvan1:50000kaartvanTopografischeDienst,Delft;3B:overgenomenvan
1:2500 kaartvan Bureauvan Uitvoering Ruilverkaveling Oukoop-Kortrijk, Wilnis).

- De indicator moet normeerbaar zijn, dat wil zeggen onderscheidend vermogen
vertonen ten aanzien van bestaande engewenste toestanden.
- Deindicatormoetofzelfstuurbaarzijnofgerelateerdkunnenwordenaanandere
stuurbare grootheden.
- Deindicator moet meetbaar zijn intermenvan technologie,geld,tijd enruimte.
Waterkwaliteits(beheers)doelen
HetIMP-Water 1980- 1984spreekt overkwaliteitsdoelstellingen diegerichtzijn
opdebeschermingvanecologischebelangenenopdespecifieke functies die oppervlaktewater voor de mensvervult. Elk oppervlaktewater zalin iedergeval moeten
voldoen aan eisen voortvloeiend uit een ecologische doelstelling, naast eisen die
samenhangen met één of meer mensgerichte functies. Het IMP geeft geen exacte
definitie van een ecologische doelstelling, maar uit de tekst blijkt dat voor de
formulering vaneenecologischedoelstellinginiedergevalnadereinformatie nodig
is over aard en grootte van de structuur- en proceskenmerken van het aquatisch
ecosysteem.
Dezuurstofhuishouding nugeeft eenintegraleuitkomst vaneenreeksprocessen
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in het aquatisch ecosysteem. Deze zijn direct gekoppeld aan de structuren van de
aanwezige levensgemeenschappen (fig. IAen IB). Dezuurstofhuishouding sluit dus
aan bijdeecologische doelstellingendaarmee isvoldaan aan het gestelde criterium.
Ecologische karakterisering
Deindicator moet zoveel mogelijk informatie verschaffen overdeecologievan de
sloot. Het ecologisch gebeuren in de sloot omvat de processen en structuren en de
veranderingen daarin in de ruimte en in de tijd. Het actuele zuurstofgehalte, de
uitkomst van de zuurstofhuishouding (fig. IA), zal afhangen van de aard van de
structuren en de omvang van de processen op een bepaalde plaats in de sloot en op
een bepaald tijdstip. Inhet hiernavolgendebeschouwen westeedsdeomvangvan de
dagelijkse variatie op verschillende plaatsen over de gehele lengte van sloot 1
(fig. 3B).
In de winter 1980/'81 was de dagelijkse en ruimtelijke variatie in het zuurstofgehalte gering (fig. 4A). De macrofyten waren in december 1980 verwijderd. Mede
vanwege de daglengte was de hoeveelheid licht beperkt. De heterotrofe processen
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Fig. 4. De dagelijkse en ruimtelijke variatie van het zuurstofgehalte in sloot 1in vier
verschillende seizoenenin 1981.Dex-asisdelengte-asvandesloot(vanwestnaar oost).De
onderstebegrenzingvanhetgestippeldeoppervlakgeeft hetminimumzuurstofgehalte vande
dag weer; de bovenste begrenzing de maximumgehalten. De begrenzingen zijn de verbindingslijnen van waarnemingen op circa 15lokaties in de sloot. De horizontale getrokken
lijnen representeren deabsolutezuurstofgehalten diehorenbijhet 100%verzadigingsniveau
bij de minimum en maximumtemperatuur.
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stonden door de lage temperatuur op een laag activiteitenniveau. Het zuurstofgehaltelagomennabijdeverzadigingswaardeenwashoogvanwegedelagegemiddelde
temperatuur.
Inhetvoorjaar van 1981,bijtoenemendedaglengteentemperatuur,begonnende
hogerewaterplanten tegroeienenwasersprakevan opbloeivanfytoplankton (tot
50Mg-1~'chlorofyl-a). Alsgevolgdaarvannamdedagelijkse enruimtelijke variatie
toe (fig. 4B). De westelijke helft (0- 200 m), met een mengsel van ondergedoken,
drijvende enémergentevegetatie,vertoondeeenafwisseling vanover-en onderverzadiging. Deoostelijke helft (240- 320m)metuitsluitend plaatselijk een drijvende
vegetatie (waterlelie) wascontinu onderverzadigd.
In de zomer, bij maximale licht- en temperatuurcondities, bereikten ook de
macrofyten een maximum voor bedekkingsgraad en massa. Het gevolg was een
omvangrijke dagelijkse en ruimtelijke variatie in het zuurstofgehalte (fig. 4C).De.
sterkedagelijksevariatieinhetwestelijkegedeeltevandesloot(totcirca80m)moet
wordentoegeschrevenaandeaanwezigheid vandraadvormigealgenoverdegehele
diepte van de sloot.
In de herfst van 1981stierven de hogere waterplanten geleidelijk af. Hierdoor
werddedagelijkse enruimtelijke variatieinhetzuurstofgehalte kleiner(fig.4D).In
vergelijkingmetdevoorjaarssituatie wasnueengroterdeelcontinu onderverzadigd.
Dit kwam doordat in de herfstperiode de afbraak en dus de nettoconsumptie
overheerste,terwijlinhetvoorjaar deproductiedomineerde. Dedagelijkse variatie
indeeerste80mvan.deslootkanwordentoegeschrevenaandedraadvormigealgen
diein de herfst nog fotosynthetiseerden.
Bijover-ofonderverzadiging van zuurstof treedt eruitwisseling opvan zuurstof
tussenhetwaterendeatmosfeer. Ditwordtbevorderdwanneerhetwateroppervlak
in beweging wordt gebracht. Het wateroppervlak van desloot ligtvlak onder het
maaiveld (10-25 cm) en sloten liggen in de richting van de door het jaar heen
overheersende zuidwestenwind. Desondanks traden de dagelijkse en ruimtelijke
variatiesduidelijk aanhetlicht;zewerdenslechtsingeringe mategenivelleerd door
het fysisch proces van de uitwisseling. De factoren die van invloed zijn op de
zuurstofuitwisseling zullen,metuitzonderingvandeactuele zuurstofconcentraties,
identiekzijnoverdehelelengtevandesloot.Dedagelijkseenderuimtelijkevariaties
kunnen daarom in verband gebracht worden met op dat moment op die plaats
aanwezige levensgemeenschappen.
Aanvullendonderzoekwasnoodzakelijk omaantekunnengevenwelkaandeelde
diversecompartimenten vandeslootbiocoenose (fig. 1B)leverenaandevariatiein
hetzuurstofgehalte. Uitinhetvelduitgevoerdeincubatiesbleekdatdevrij-watergemeenschapalleeneenaanzienlijke bijdrage leverdeaandevariatievanhet zuurstofgehaltetijdens dealgenbloei inhetvoorjaar (nettoproduktie en -respiratie:respectievelijk0,2- 0,3en0,05- 0,10mg.0 2 •l"1•uur -1bijeenchlorofyl-a-concentratie =
80/ug-l-1). Gedurende het overige deel van het jaar is de chlorofylconcentratie
doorgaanslagerdan 10 jug-l ' (Veeningen, 1982).Deopnamevanzuurstof doorde
bodemgemeenschap blijkt vooral door detemperatuur teworden beïnvloed (Vee146

ningenetal., 1982).HetverbandtussendezogenaamdeSediment Oxygen Demand
(SOD)endetemperatuurwordtbeschrevendoordevergelijking:InSOD= —0,99+
0,04 T{r= 0,69,n= 35;SODing0 2 -m"2-dag"1, rin°C). Demaximalenettozuurstofproduktie door de bodemgemeenschap, in het veld gemeten bedraagt 150mg
0 2 -m~ 2 -uuH. De maximale nettodagproduktie bedraagt 800 mg 0 2 -m~ 2 -dag -1
(lichtperiode) (Veeningen, 1983).Dezewaarden zijn gemeten opzonnigedagen op
lokaties met een circa 30 cm hoge waterkolom. Op dagen met kortere daglengte
en/ofminder zonlichteneenhogerewaterkolom zaldenettoproduktie aanzienlijk
zijn gereduceerd. Het meest oostelijke gedeelte van sloot 1 wasrepresentatief voor
lokaties waar de zuurstofhuishouding werd beheerst door de bodemgemeenschap.
Blijkbaar wasdenettoproduktie terplekkeinhetlichtgeringerdandeopnamevan
zuurstofdoordebodemgemeenschapinhetdonker,wanthetzuurstofgehalte wasin
dat gedeelte door het helejaar heen continu onderverzadigd.
Ookinverticalerichtingvandewaterkolomkunnengradiëntenoptreden(fig.5A,
B, C). Door opwarming overdag kan een thermische gelaagdheid optreden, waardoor menging inverticale richting wordt belemmerd. Afhankelijk van de opbouw
van de levensgemeenschap kunnen dan verticale gradiënten van zuurstof opgebouwd worden. Weergegevenzijndevariatiesvanhetzuurstofgehalte indetijd (de
dagelijksevariatie)eninderuimte(deverticaleenhorizontalevariaties)vansloot1,
2en3(fig.3B)indezomervan 1982. Opdemeestelokatieswasdedagelijksevariatie
aan hetoppervlak groterdandevariatieaandebodem.Openkelelokatiesmeteen
'naakte' bodem (afwezigheid van macrofyten en draadalgen) was de dagelijkse
variatieaandebodemgroterdanaanhetoppervlak.Opdergelijkelokatieswordtde
zuurstofhuishouding voornamelijk bepaald door de bodemgemeenschap (fig. IB).
Dethermischegelaagdheidwordtrondomzonsondergangweerafgebroken doordat
het wateroppervlak afkoelt, de weerstand tegen menging is daardoor verbroken
zodat 'smorgens vroeg de verticale gradiënten van zuurstof weer zijn verdwenen.
Vandaar dat debasislijn (deminimumgehalten) voordedagelijkse variatievoorde
bodem en de oppervlakte infiguur 5 overeenkomen.
OnderNederlandseklimatologische omstandighedenisdetijdelijke aanwezigheid
van een ijsdek een natuurlijke omstandigheid. In de winter 1981- 1982waren de
sloten gedurende drie perioden met ijs bedekt, waarbij de zuurstofhuishouding
steedsverschillend van karakter bleek (fig.6).
In de eerste vorstperiode, in december 1981, was het ijs ongeveer 20cm dik en
bedektmeteensneeuwlaagvariërendvan 1 tot8cmdikte(fig.6B).Deaanwezigheid
van sneeuw reduceert de hoeveelheid licht die in de waterkolom kan dringen
aanzienlijk. Het gevolg islage zuurstofgehaltes over degehele lengte van de sloot.
Eendagelijksevariatievanhetzuurstofgehalte wasnietmeetbaar.Insloot2(fig.3B)
was over een traject van 150 m zuurstof praktisch afwezig (0- 1mg-H) onder
dezelfde omstandigheden enwerd vissterfte geconstateerd.
Indetweedevorstperiode, injanuari 1982,washetijshelderensneeuw afwezig.
Deijslaag wasiets minder dik. Vergelijken wededagelijkse enruimtelijke variatie
(fig. 6C)metdieinnovember 1981,dan wasdezuurstofhuishouding injanuari als
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Fig.5. Dedagelijkse enruimtelijke variatiesvanhet zuurstofgehalte indrieverschillende
sloteninhet geval van thermische stratificatie indezomer van 1982(watertemperatuur:
21 -29°C).Deonderstebegrenzingvanhetzwaargestippeldevlakgeeftdeminimumzuurstofgehaltennetbovendebodemennetonderhetwateroppervlak.Debovenstebegrenzingen
van het zwaar gestippelde en het licht gestippelde vlak geven de maximum gehaltenbij
respectievelijk debodemennetonderhetwateroppervlak. Zieverderlegendafiguur4.

hetwareuitgerekt.Lokatiesdieinnovembernogoververzadigingvertoondenwaren
onderhetijsdekcontinuoververzadigd;lokatiesdieinnovembercontinuonderverzadigd waren vertoonden injanuari lagereconcentraties. Deproduktie van zuurstof
kwam vooral op rekening van de draadalgen.
In dederde, kortdurende vorstperiode washetijs eveneens helder (fig. 6C).
Intussen wasdelevensgemeenschap indewaterkolom ingrijpend gewijzigd: erhad
eenopbloeivanfytoplankton plaatsgevonden,waarbijchlorofyl-a-concentraties tot
200Mg•1' werdenbereiktoverdegehelelengtevandesloot.Doordezedominantie
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Fig.6. Dedagelijkse enruimtelijke variatievanhetzuurstofgehalte insloot 1 op verschillendetijdstippen indewinter 1981/82.Zieverderlegendafiguur4.
van hetfytoplankton werdderuimtelijke variatie sterkgereduceerd in vergelijking
met desituatie injanuari 1982.Er heerste continu oververzadiging met zeerhoge
concentraties.Indeloopvandetijd namendezuurstofgehaltes onder hetijsechter
nietgedurigtoe.Vijfdagennadeweergegevenmetingenlaghetzuurstofgehalte over
dehele lengte van desloot nogin de orde van 15-25 mg-H.
Een zo compleet mogelijke ecologische karakterisering vereist relevante ecologische informatie over het ecosysteem. Deze omvat het inzicht inde tijdelijkeen
ruimtelijke variatievanhetzuurstofgehalte diedirectisgerelateerd aande tijdelijke
en ruimtelijke variatie van demetabolische activiteit van de levensgemeenschap
ondereenreeksvannatuurlijke omstandigheden. Dieinformatie wordtineensloot
meestal slechts ingeringe mate genivelleerd door fysische invloeden, maar juist
geaccentueerd onder omstandigheden als thermische verticale stratificatie en een
ijsdek. Dezuurstofhuishouding levertzoeengedetailleerdeecologischekarakteriseringvan het slootmilieu op endeindicator voldoet daarmee aan degesteldeeis.
Normeerbaarheid
Voordekwaliteitsbeoordelingisvanbelangdataandehandvandewaardevande
indicator onderscheid gemaakt kan worden tussen de bestaande en een gewenste
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toestand. De indicator moet effecten van vervuilend gebruik of effecten van beheer,
dat er op gericht is de kwaliteit te verbeteren of te behouden, zichtbaar kunnen
maken. Als de indicator daartoe in staat is, kunnen daaraan normen worden
verbonden. Van effecten van ingrepen op de zuurstofhuishouding worden twee
voorbeelden gegeven: het effect van een verhoogde nutriëntenbelasting en het effect
van het verwijderen van de waterplanten.
In het onderzoeksgebied worden in het kader van een ruilverkaveling veranderingen aangebracht in de waterhuishouding. Die ingrepen hebben tot gevolg gehad dat
het water dat in het onderzoeksgebied wordt ingelaten sinds midden 1981 een andere
weg aflegt voordat het de sloten bereikt en mogelijk zelfs een andere oorsprong heeft.
Er is geconstateerd dat de concentratie van orthofosfaat van in de zomer ingelaten
water een factor 30 hoger was dan vóór de waterhuishoudkundige ingreep (van circa
15 naar 500 /ig P- H ) . Bij vergelijking van de dagelijkse variatie van het zuurstofgehalte in een zomermaand (juli of augustus) in drie opeenvolgende jaren 1980, 1981,
1982in dezelfde sloot bleek die variatie sterk toegenomen (fig. 7). In 1980 vertoonde
alleen de eerste 40 meter van de sloot een aanzienlijke variatie. In 1981 was dat
gedeelte al een stuk groter geworden en in 1982 deden zich die extreme dagelijkse
variaties voor over vrijwel de hele lengte van de sloot. De toename van de dagelijkse
variatie hing samen met de toename van de oppervlakte van de sloot die bezet was
met draadvormige algen; de hoeveelheid fytoplankton veranderde niet in dezelfde
periode.
Het schonen van de sloot behoort tot de normale beheersmaatregelen om te
voorkomen dat deze dichtgroeit en de stroming belemmert. Vóór de ingreep vertoonde de sloot een aanzienlijke dagelijkse en ruimtelijke variatie (fig. 8). Nadat de
sloot voor het grootste gedeelte was geschoond, was de dagelijkse en ruimtelijke
variatie in het geschoonde gedeelte sterk gereduceerd. Het vertoonde continu onderverzadiging en de verticale gradiënt was nagenoeg afwezig. De verdwijning van de
verticale gradiënten hoeft niet het gevolg te zijn van het schonen alleen, maar een
belangrijke factor (de beschutting door de vegetatie) is wel opgeheven. De extreem
lage minimumconcentraties van zuurstof op enkele lokaties zijn na schoning ook
verdwenen. Het niet geschoonde gedeelte vertoonde nog dezelfde dagelijkse en
ruimtelijke variaties als ruim een week daarvoor.
De zuurstofhuishouding heeft bij beide ingrepen de effecten zichtbaar gemaakt.
De zuurstofhuishouding in een sloot is dus normeerbaar.
Stuurbaarheid

I
i

De indicator moet of zelf stuurbaar zijn of gerelateerd kunnen worden aan andere
stuurbare grootheden. Stuurbaarheid isvan doorslaggevend belang om de kwaliteit
te beheersen. Van de indicatoren voor de waterkwaliteitsbeoordeling (fig. 9) is de
zuurstofhuishouding onderzocht. De zuurstofhuishouding isalleen direct stuurbaar
met kunstmatige middelen zoals beluchting of opwekking van intensieve waterbeweging. Bij het zoeken naar grootheden die stuurbaar zijn en waaraan de zuurstof150
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Fig. 7. De dagelijkse en ruimtelijke variatie van het zuurstofgehalte in sloot 1in een
zomermaand vandrieachtereenvolgendejaren.Zieverderlegendafiguur4.

huishoudingisgerelateerdmoethetonderdeeldatdegrootstebijdrage levertaande
dagelijkseenruimtelijkevariatiewordenbeschouwd.Indeonderzochteslotenlevert
in eerste instantie de waterplantengemeenschap de grootste bijdrage, waarbij de
massaensoortvandewaterplantenvaninvloedzijn.Deactiviteit,dehoeveelheiden
de soortensamenstelling van de waterplantengemeenschap worden mede gestuurd
dooreenaantalpraktischnietgemakkelijk stuurbaregroothedenzoalstemperatuur
enlichtklimaat. De nutriëntenhuishouding bleek in onsgeval eengrote invloed te
hebben. Deze kent een groot aantal componenten die in meer of mindere mate
stuurbaar zijn. In het onderzoeksgebied had dejaarlijkse terugkerende inlaat van
water een doorslaggevende invloed op de nutriëntenhuishouding. Zou men de
oorspronkelijke kwaliteit willen nastreven, dan moet of de oorspronkelijke waterhuishoudkundige toestand wordenhersteld ofdebelastingvanhetintelatenwater
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Fig. 8. De dagelijkse en ruimtelijkevariatie van het zuurstofgehalte in sloot1juistvóóren nâ
hetschonen.Zieverderlegendafiguren 4 en 5.

worden verminderd.
Deweg die moetwordenafgelegd omteonderzoekenofdeindicatorstuurbaar is,
isvoordezuurstofhuishouding indeonderzochte poldersloten geïllustreerd(fig.9).
Oordelen overstuurbaarheid isalleen mogelijk wanneerdeinformatie-inhoud van
deindicatornaderwordtgenuanceerddooraanvullend onderzoek.Eveneenswordt
benadruktdatfiguur 9 geenalgemenegeldigheidheeft:vooreenanderelokatiemoet
het schema opnieuw worden doorlopen eneventueelworden bijgesteld. Voortszal
men er voor moeten waken dat effecten van een op basis van een stuurbaarheidsschemagekozen beheersmaatregelen strijdig zijn metandere waterkwaliteitsdoelen
en normen.
Meetbaarheid
Een meer praktische eis is de meetbaarheid van de indicator in termen van
technologie, geld, tijd en ruimte. Uit de resultaten van dit onderzoek kan worden
afgeleid dat onderzoek aan dezuurstofhuishouding als indicator eenzeer intensief
meetprogramma vereist.
Detechnologienoodzakelijk voorhetuitvoerenvancontinuemetingen,data-opslag en -verwerking is volop in ontwikkeling en zal steeds minder beperkingen
opleveren(Kersting, 1983).Hetisteverwachtendat dietechnologie steedsgoedko152
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per zal worden. Geld blijft een afwegingsfactor bij de keuze van indicatoren voor
onderzoek naar de waterkwaliteit.
Bij de beantwoording van de vraag hoe intensief gemeten moet worden aan de
zuurstofhuishouding indetijd eninderuimtemoetmenzichlatenleidendoorhet
doel van het onderzoek en de gegeven tijdelijke en ruimtelijke variatie van het
zuurstofgehalte. Eencontinueregistratiegedurende 24uur maandelijks uitgevoerd
levert voldoende inzicht op in de dagelijkse ritmiek en de veranderingen daarin
onder invloed vanveranderingen indelevensgemeenschap enklimatologische omstandigheden. De ruimtelijke variatie van het zuurstofgehalte levert wat betreft de
meetbaarheid veel meer problemen op. Daarbij isde heterogeniteit in de opbouw
vandelevensgemeenschapvanlokatietotlokatieinéénslootenvansloottot sloot
van doorslaggevende betekenis. Een aantal onderzoekslokaties verspreid overeen
aantal sloten ineengebied tergrootte van een provincie levert informatie op over
deze specifieke lokaties. Deinformatie zalechter nooit discriminerend genoeg zijn
om daarmee inzicht te krijgen in de waterkwaliteit in bepaalde regio's waarvoor
dergelijke meetnetten zijn opgezet. Het onderzoek aan dezuurstofhuishouding zal
beter passen in het kader van onderzoek naar de waterkwaliteit in een beperkte
ruimte.Inhetkadervanzulkestudieswordthetpraktischmogelijkde zuurstofhuishouding van verschillende sloten te vergelijken.
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Samenvattende conclusies
De zuurstofhuishouding is getoetst als ecologische indicator voor de kwaliteitsbeoordeling van poldersloten. De indicator is getoetst in het kader van de ecologischedoelstellingzoalsdieinhetIndicatief Meerjarenprogramma Water 1980- 1984
is beschreven.
De zuurstofhuishouding geeft een zeer genuanceerd beeld van het functioneren
van het ecosysteem poldersloot en de daaraan ten grondslag liggende structuur
onder een reeks van natuurlijke omstandigheden. De zuurstofhuishouding in een
poldersloot maakt effecten zichtbaar van beïnvloedingen van buitenaf, waardoor
het mogelijk wordt diezuurstofhuishouding tenormeren. Erzijn wegen aangegeven
waarlangsdezuurstofhuishouding stuurbaar is,maaraanderichtingvande wegkan
geen algemene geldigheid worden verbonden. Door gebruik van geavanceerde
technologie zal de meetbaarheid verbeteren. De ruimtelijke verschillen in zuurstofhuishouding samenhangend met de heterogeniteit van het slootmilieu bemoeilijken
het gebruik van de indicator.
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Karakterisering van stromende wateren metbehulp van
bioindicatoren:het geslachtHydropsyche (Trichoptera)
L.W.G. Higler en H. H.Tolkamp

Inleiding
Deaan- of afwezigheid van organismen wordt bepaald door biotische en abiotischefactoren. Wanneerorganismenherhaaldbijdezelfde combinatievanfactoren
voorkomen, kunnen ze als kensoorten worden gebruikt voor het opstellen van
typologieënenkwaliteitsbeoordelingssystemen. Organismenencombinatiesvanorganismen functioneren dan als bio-indicatoren. Deverschillende typen stromende
wateren in ons land kunnen zo gekarakteriseerd worden door bepaalde soortencombinaties. Invloeden van kanalisatie en verontreiniging hebben veranderingen
van de oorspronkelijke milieuomstandigheden tot gevolg, waardoor de samenstellingvan de levensgemeenschappen wordt gewijzigd. Veel organismen fungeren in
deze nieuwe situatie als bioindicatoren voor deveranderde toestand.
De meeste wateren in Nederland zijn voedselrijk, niet ergzuur ende stromende
waterenstromenzeldenhard.Datbetekent,dateengrootaantaldiersoorteninveel
waterenvanverschillend typevoor kunnen komenendat omgekeerd veelwatertypen moeilijk tekarakteriseren zijn met behulpvan één of weinigdiersoorten. Hoe
meer de milieuomstandigheden afwijken van die'gemiddelde' toestand, hoe groter
de kans op meer specifieke organismen met een duidelijke indicatorische waarde
wordt. We zullen in het hier gepresenteerde onderzoek nagaan of het mogelijk is
afzonderlijke soorten tegebruiken als bioindicator en kiezen daarvoor de soorten
van defamilie Hydropsychidae en meer in het bijzonder van het geslacht Hydropsyche (Trichoptera). De larven van deze kokerjuffers leven in allerlei typen stromende wateren.
Karakteriseringvanstromendewateren
Een indeling van stromende wateren in typen diedoor verschillende aquatische
biocoenosen worden bewoond,dientgebaseerd tezijn opdevan nature aanwezige
mogelijkheden van klimaat engeomorfologie in Nederland. Er iseen hiërarchisch
systeem optestellenviastroomgebieden naar deafzonderlijke waterlopen, zoalsis
voorgesteld in Higler 1981 (fig. 1).Eenbeek kandan beoordeeld wordenalsmilieu
voor de fauna op grond van meetbare variabelen. Bij voldoende kennis van de
milieueisenvandebetreffende organismenkanookdeonmogelijkheidvanvestiging
opdezemanierwordenvastgesteld.Ditiseenbelangrijkefactor bijdebeschouwing
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Fig.1. Factorendiehetkaraktervaneenbeekbepalen,o.a.alsmilieuvoorplantenendieren.
J= hellingvan deenergielijn (verhang), R= hydraulische straal(maat voor dewaterhoeveelheid per dwarsprofiel in meters),n= ruwheidsfactor (in bekentussen 0,025en0,050),
v= stroomsnelheid inm/s.
vantypischesoortenvanstromendwater,omdatvoordezesoorteninlaaglandbeken
vaak niet meer aan bepaalde minimumeisen wordt voldaan. Veranderingen in de
hydrologie en/of de waterchemie in een stroomgebied kunnen in het schema van
figuur 1 verwerkt worden,zodat vergelijking vandehuidigeenvroegeresituatieop
grond van dezelfde parameters dikwijls mogelijk zal zijn. Hierdoor wordt inzicht
verkregenindeveranderingen vanderandvoorwaarden voorde(co-)existentievan
soorten (bijvoorbeeld Hydropsychidae).
Hetgeslacht Hydropsyche
Larvenvandekokerjuffers vanhetgeslacht Hydropsyche(eninruimer verband
vandefamilie Hydropsychidae)leveninallerleitypenstromendewaterenensomsin
meren. Uit buitenlands onderzoek is gebleken dat vertegenwoordigers van deze
familie meestalslechtsinbeperktetrajecten vanstroomsystemenvoorkomen,waardooreenriviervanbrontot mondinggekenmerkt wordtdoorspecifieke soortenen
soortencombinaties(Badcock, 1976;Edington&Hildrew,1973;Gordon&Wallace,
1975;Verneaux&Faessel, 1976).Eendergelijke zoneringwerdeveneensgevonden
voor soorten uit het kokerjuffergeslacht Rhyacophila (Marinkovic-Gospodnetic,
1966),maar dezeisin Nederland niettegebruiken, omdat deverspreidingervanis
beperkttot Zuid-Limburg. Omdevraagtekunnen beantwoorden ofeen dergelijke
zoneringzichookvoordoetinNederlandsestromendewateren,ishetnodigomeen
overzicht te hebben van de verspreiding van de tien in Nederland voorkomende
soorten van de familie Hydropsychidae onder zo ongestoord mogelijke omstandigheden (bioindicatoren voor watertypen). Om na te kunnen gaan of eventuele
afwijkingen vandezezoneringduiden opeenreactieopveranderde milieuomstan156

digheden, dient de huidige verspreiding te worden vergeleken met de 'oorspronkelijke' verspreiding (bioindicatoren voor milieuverandering). Hierbij ontmoeten we
eengroot aantal problemen van diverse aard.
Allereerst zijn er weinig gegevens bekend uit de tijd dat de meeste Nederlandse
rivieren en beken nog niet verontreinigd, gekanaliseerd of anderszins aangetast
waren. Dan zijn er problemen op taxonomisch gebied, waardoor de larven ende
imago's van sommige soorten bijvoorbeeld pas sedert eenjaar of tien tot op het
soortsniveau zijn te determineren. En als er al voldoende bekend isover een beek
voor en na een ingrijpende wijziging, dan isdaarmee noggeen causaal-analytische
verklaringvoorhetverdwijnenvansoortengegeven.Wekunnencorrelatiesvinden,
maar eerst na toetsing hiervan onder vergelijkbare omstandigheden kunnen er
relaties worden gelegd en zal er voldoende kennis van de organismen zijn om het
gebruik ervan als bioindicatoren te rechtvaardigen.
Cheumatopsychelepida (Pictet 1834)komt voor in de midden-en benedenloop
vangrotere rivierenvan meerdan40mbreed metstenige bedding(Badcock, 1976;
Hildrew & Morgan, 1974; Dowling et al., 1981). Nielsen (1976) vermeldt, dat de
larveneenvrijsterkeverontreiniging kunnen verdragen. Desoort komt inalleons
omringende landen voor (Tobias &Tobias, 1981). Deze opgaven geven een vrij
duidelijkbeeldvanhethabitatvandesoort.InNederlandzijnalleenenkeletrajecten
indeMaasgeschikt.KijkenwenaardeNederlandsevindplaatsen,danblijkenervier
opgaven van imagovangsten te zijn, alle van voor 1889. Dit zijn Maastricht,
Meerssen,St.PieterenArnhem,voorzienvandeopmerking'zeeralgemeenlangsde
groterivieren'(Albarda, 1889).Vermoedelijk warendelarventevindenopplaatsen
metgrindbanken enbijkribben?Erzijngeenlaterewaarnemingen bekend. Mogelijke oorzaak voor het verdwijnen is de aanleg van stuwen, waardoor periodiek
verlaging van de stroomsnelheid optrad, met als gevolg lage zuurstofgehaltes en
sedimentatie vanslib.Slibverstopt demazenvan het netje, waarmeedelarvenvan
Hydropsychidae hun voedsel verzamelen.
Er zijn nogdrie soorten van het geslacht Hydropsyche, die in degrote rivieren
thuishoren. Twee hiervan zijn eveneens verdwenen. Dit zijn H. exocellata Dufour
1841enH.ornatulaMcLachlan 1878.Hetmateriaalvandezesoortenzalnogeens
zorgvuldiggedetermineerd moetenworden,omdatdeoudere determinatieliteratuur
onvoldoende zekerheid verschaft. Dederdesoort vertoonteeninteressantverspreidingsbeeld. Het is H. contubernalisMcLachlan 1865, die vooral in midden- en
benedenlopenvangroterivierenopstevigsubstraatgevondenwordt.Hetisdeenige
soort vandefamilie, diemomenteel ingroteaantallen voorkomt inde Maasende
Rijn. Dat is echter in de Rijn niet steeds het geval geweest. Daar is de soort
vermoedelijk enige tientallenjaren geleden geheel verdwenen (ook inde benedenloopinDuitsland).In 1976werdinhettraject inNordrhein-Westfalenvoorheteerst
weerdeaanwezigheidvanlarvengeconstateerd enin 1978werdendeeerstelarvenin
de IJssel gevonden (Van Urk, 1981). In de daarop volgendejaren nam de soort
explosief toe.Veranderingen indezelfde periodem.b.t.dechemische samenstelling
van Rijnwater in positieve zinzijn detoename van het zuurstofgehalte, de afname
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vanhetbiochemisch zuurstofgebruik, hetammoniumstikstofgehalte, de olieverontreiniging,decadmium-, kwik-enchroomconcentratie. Hetnitraatstikstofgehalte is
toegenomen (RIZA, 1982).Ditbetekent eenafname vandeorganische belastingen
van hetgehalteaanzwaremetalen. Deafname vandeorganische belastingiszeker
gepaard aanafname van hetslibgehalte, maar het isniettezeggen ofhetdoordeze
afname komt, ofdooreenvandeanderefactoren (ofeencombinatievanfactoren),
dat de omstandigheden voor H. contubernalisweer acceptabel zijn geworden. In
ieder geval ishet verschijnen entoenemen van de soort eenduidelijke bioindicatie
van een kwalitatieve verbetering van het Rijnwater.
DeoverigezesHydropsyche-soortenkomenvoorinbekenenkleineriviertjes;vier
van dezes bijna alleen in Zuid-Limburg. H.fulvipes (Curtis 1834)en H.saxonica
McLachlan 1884 zijn beperkt tot kleine, snelstromende bergbeekjes (first order
streams) (Badcock, 1976; Hildrew &Morgan, 1974;Tobias &Tobias, 1981; Verneaux &Faessel, 1976;Wiberg-Larsen, 1980)enkomendaar somssamenvoor. In
dit laatste geval verschillen de levenscycli sterk (Marinkovic-Gospodnetic, 1961).
Wij hebben H. saxonicagevonden in een aantal zijbeekjes van de Geul, vaak als
enigesoorteneenmaalsamenmetH.fulvipes. H. saxonicawerddoorJ.vanTolook
ineensnelstromend traject vaneenAchterhóeksebeekgevonden,terwijlwedesoort
verder noginenkelegrote beken ende Geulaantroffen. H.fulvipes stelt strengere
eisenaan hetmilieudan H.saxonica,maar beidekomenalleenvoorinniet-verontreinigde, kleine beekjes. H. instabilis (Curtis 1834)iseveneens een soort van snelstromende bergbeken, maar kan ook in wat grotere beken voorkomen (Badcock,
1976; Hildrew & Morgan, 1974;Verneaux &Faessel, 1976). Wij hebben de soort
alleen in de Gulp, de Geul en enkele van haar zijbeken gevonden, hetgeen dus
overeenkomt metdeuitdeliteratuur bekendevoorkeur. Hetiseenzuidelijke soort,
die in Zuid-Limburg zijn noordelijkste verspreiding van het Europese vasteland
bereikt.
H.siltalai Döhler 1963wordt pas 20jaar als soort onderscheiden en blijkt inde
meeste Europese landen zeer algemeen te zijn in grotere beken en kleine riviertjes
met snelstromend water invoornamelijk heuvelachtig gebied (Badcock, 1976;Hildrew & Morgan, 1974; Malicky, 1981). Deze soort kan nogal wat organische
verontreiniging verdragen (Tobias &Tobias, 1981;Verneaux, 1974). In ons land
komenalleendegrotereriviertjes inLimburginaanmerking. Recente vindplaatsen
zijndeGeulmetenkelezijbekenendeSwalm.Oudewaarnemingenvanimago'svan
H. instabilis (Geul, Aalsbeek, Maas, Arnhem) behoren hogstwaarschijnlijk tot H.
siltalai.De verspreiding in Nederland van de vier soorten komt overeen met het
beeld,datuitdegeciteerdeliteratuurnaarvorenkomt.Eengroveindicatievoorhet
beektypevalthiermeezekertegeven.Alvorens opdepreciezezoneringindebeken
in tegaan, zullen wedetwee overgebleven soorten behandelen.
H.pellucidula(Curtis 1834)komt zowelin grotere rivieren als in kleine beekjes
voor. Desoort wordt vaak vergezeld door H.siltalai, maar gaat verder stroomafwaartsenkanlangzamerestromingverdragen(Badcock, 1976;Boon, 1979;Hildrew
&Morgan, 1974;Malicky, 1981;Philipson, 1957;Wiberg-Larsen, 1980).InPolenis
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hetdealgemeenstesoortinberg-enheuvellandbeken, maarwordt ookinlaaglandbeken aangetroffen (Szczesny, 1974). Bij organische verontreiniging kunnen zeer
hogeaantallengevondenworden(Verneaux, 1974).Opgrondvandezegegevenszou
de soort een grote verspreiding in Nederland kunnen hebben, maar het aantal
vindplaatsenistochvrijbeperkt(fig.2).DemeestestromendewatereninNederland
hebben waarschijnlijk een telage stroomsnelheid.
H.angustipennis(Curtis 1834)isdemeestverspreidesoortinonsland(fig.3).De
meeste auteurs benadrukken het voorkomen in kleine en grote beken die hogere
temperaturen hebben endegroteresistentietegenverontreinigingenlagezuurstofwaarden(Ambühl, 1959;Badcock, 1976;Hildrew&Morgan, 1974; Szczesny,1974;
Verneaux&Faessel, 1976;Wiberg-Larsen, 1980).Hetisdeenigesoortdiegeregeld
instilstaand wateraangetroffen is,maar ookdaar wordt waterbeweging vansteenoeversendeinlaat vanbeekjes opgezocht (Wichard &Unkelbach, 1974).Hetiseen
typischesoortvoorlaaglandbekenen-riviertjes,diesamenmetH.pellucidulaenH.
siltalaivoor kan komen (Badcock, 1976;Statzner, 1979;Szczesny, 1974). Het zal
duidelijk zijn,datinditgevaldeindicatorischewaardebeperktistotbeken, riviertjes
endebrandingszone vangrotere plassen of meren. Evenalsbijdevorigesoort isde

Fig.2. DeverspreidingvanHydropsychepellucidulainNederland.
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Fig.3. DeverspreidingvanHydropsyche angustipennis inNederland.

indicatievoorveranderingen tenopzichtevandeoorspronkelijke toestand vanhet
milieu waarschijnlijk het belangrijkste.
Hetnatuurlijke verspreidingspatroon
Uithetvoorgaandeblijkt,datereenreeksvanHydropsyche-soortentevormenis,
waarin ze gerangschikt worden naar hun voorkomen in stromende wateren. Uitgaande van kleine snelstromende bronbeekjes loopt de reeksvia grotere snelstromendebekennaarkleineriviertjesenuiteindelijk naargroterivieren,zoalsdeMaas
en de Rijn. In de meeste andere landen begint de reeks met een nog niet vermelde
soort, Diplectronafelix, maardezeisindeNederlandsebronbeken nietgevonden.
De soorten, die wel uit Nederland bekend zijn, kunnen worden gerangschikt
volgenstabel 1,waarbijvanlinksnaarrechtsdedimensiesvandebeektoenemen.De
bovenste drie soorten zijn beperkt tot Zuid-Limburg, omdat vooral daar dekleine
snelstromende bronbeekjes te vinden zijn. De overige soorten kunnen op meer
plaatsenvoorkomen. Wezulleneerst onderzoeken ofwedereeksin Zuid-Limburg
kunnen aantreffen en kiezen daarvoor het Nederlandse deelvan het stroomgebied
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vandeGeul. DeGeulenhaarbelangrijkste zijbeek, deGulp,komenvanuit België ons
land binnen alskleinriviertje, respectievelijk flinke beek.Inhet navolgende wordt de
rangorde van bekenaangegeven zoalsisvoorgesteld door Hynes(1970),waarbij een
beek van deeerste ordeeenbeekje zonder zijbeken voorstelt, eenbeek vande tweede
orde ontstaat door samenvoeging van tweeeerste orde beken enzoverder. Intabel1
zou deze reeks van links naar rechts oplopen.
In de beekjes van de eerste orde die we onderzocht hebben en in enkele door
Wolters (1980)geïnventariseerde beken komt (bijna) uitsluitend H. saxonica voor.
Inéén beekwerd H.fulvipes alsbegeleidende soortgevonden, ineenandereeen paar
exemplaren van H. instabilis en H. angustipennis. In beken van de tweede orde
domineerde H. saxonica voor 70 à 80% en werd begeleid door H. pellucidula, H.
instabilis en H. angustipennis. In figuur 4 is de procentuele verhouding van deze
soorten in de Gulp weergegeven. Opmerkelijk is, dat stroomafwaarts gaande H.
instabilis toeneemt ten opzichte van H.pellucidula. Dit is niet in overeenstemming
met tabel 1.Bij Gulpen komen bijna geen larven van Hydropsyche meer voor door
de ernstige vervuiling.
In de Geul, die als beek van dederde/vierde orde kan worden bestempeld, is de
situatieveelgecompliceerder (fig. 5).Hierworden zessoortenaangetroffen, waarvan
enkele een fraaie zonering te zien geven, maar andere een moeilijk verklaarbaar
verspreidingspatroon vertonen. H. saxonica en H. instabilis worden bijvoorbeeld
meer stroomafwaarts gevonden dan H. siltalai en H.pellucidula. Dit isjuist omgekeerd als verwacht zou mogen worden. H. angustipennis neemt een dominante
positie in vanaf punt 5,hoewel bij Valkenburg (punt 10)de veel 'kritischer' soorten
ineens weer opkomen. De vondst van H. contubernalis op punt 8 is ook al niet in
overeenstemming met de verwachting. Kennelijk spelen andere factoren dan de
zoneringeenbelangrijke rol. Eenvandezefactoren iszonder twijfel de waterverontreiniging, welke vanaf punt 5 vanuit zijbeken en andere verontreinigingsbronnen
plaatsvindt. H. angustipennis isdeenigesoort dieonder dergelijke omstandigheden
noggoede overlevingskansen heeft, hoewelerna punt 11ook voor dezesoort beslist

Tabel 1. OpvolgingvanHydropsychidae-soorten vanbronbeekjes totgroterivierenvolgens
de literatuur.
H.fulvipes
H.saxonica
H. instabilis
—-^-^————
H.siltalai
H. pellucidula
H.angustipennis
C. lepida
H. exocellata
H.ornatula
H. contubernalis

~ "~^ " " " * " ~ " " ^ " ~ — — "
161

100

50 -

Gulpen (S)

grens

Fig.4. Deverdelingvan Hydropsyche-soortenindeGulp.BijGulpenwerdenslechtsenkele
exemplaren gevonden zodat hiergeenprocentueleverdelingisweergegeven(a= H. angustipennis). Op de overige bemonsteringspunten zijn honderden dieren gevonden. S= bemonsteringspunten.
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Fig. 5. De verdeling van Hydropsyche-soorteninde Geul vanaf degrens (1)tot Meerssen
(12).S= bemonsteringspunten, N—aantallenperbemonsteringspunt, Sb,GenEzijngrote
zijbeken, die bij punt 5en voor 6inde Geul uitmonden.

geen mogelijkheden meer zijn. Vermoedelijk is het voor zo sterk door menselijke
invloedenveranderde grotebekenalsdeGeulnietmeermogelijk veel indicatorische
waarde m.b.t. de zonering van Hydropsyche-soorten af te leiden. Er zijn te weinig
waarnemingen - vooral uit het verleden - om te controleren of de theoretisch te
formuleren zonering hier ook geldig is. Om iets meer over de indicatorische waarde
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voor veranderingen van de oorspronkelijke toestand te kunnen zeggen, ontbreekt
daarom debasis.Erismeerdetailonderzoek nodigomtoch inzichttekrijgen inde
discriminerende factoren die leiden tot het afwijkende verspreidingspatroon van
Hydropsyche-soortenindeGeul.Voordergelijkeexercitiesiseenbemonsteringvan
degehelemacrofaunalevensgemeenschap eenveelbetereindicatie,waarbij autecologischekennisvan Hydropsyche-soorten slechtsaanvullende informatie verschaft.
Hydropsychein laaglandbeken
Buiten Zuid-Limburg hebben wevoornamelijk te maken met twee soorten, H.
pellucidula en H. angustipennis. De laatste isde algemeenste en wordt ook altijd
gevondenalsH.pellucidulaergensvoorkomt. Deindicatorwaardevandezesoorten
isin laaglandbeken aanzienlijk. Wezullen dit aan de hand van twee voorbeelden
toelichten.
IndeTongelreep komt eengoed ontwikkelde populatievanH.pellucidulavoor
opplaatsen waar hetwater methogesnelheid overstenen stroomt (80- 100cm/s).
Debreedteendieptevandebeekzijnvergelijkbaar metdeGeulinhet middentraject
(bemonsteringspunten 31/m6).NaastH.pellucidulakomtH. angustipennisvoorin
lagereaantallen(3:1).Ineenzijbeekje, dePrincenloop,komtH. angustipennisvoor
enopdeplaatswaardezeindeTongelreepkomt,bestaatdepopulatievoorongeveer
80%uitH. angustipennisen20%uitH.pellucidula. Honderdmeter stroomafwaarts
vanditpuntisdeverhouding 1/1(Wolters,1980).OpdeplaatsenwaarH.pellucidulaoptimaal voorkomt heersenzeerhogestroomsnelheden.H.angustipennisneemt
genoegenmetveellagerestroomsnelhedenenstevigsubstraatindevormvanstenen,
takken e.d. De temperatuur in het kleinere zijbeekje is wellicht 's zomers ook
aanzienlijk hoger, zodat het milieu voor H. pellucidulaniet geschiktis.
Inde Hierdense beek,waar beidesoorten eveneensvoorkomen, wordt H.pellucidulaslechts op enkele korte trajecten gevonden, waar het water met verhoogde
snelheidoverstenen,grindeneenkunstmatigwatervalletje stroomt. Destroomsnelheidishier hogerdan eldersdoorversmallingvandebeek. H.angustipenniskomt
overal in de beek voor waar vast substraat aanwezig is. De plaatsen waar H.
pellucidulavoorkomtwordengekenmerktdoorhogere minimum-stroomsnelheden
danopandereplaatsenindebeekzijnwaargenomen. Ditiseenessentiëlemilieufactor, omdat de stroomsnelheden in veel laaglandbeken in de zomer sterk kunnen
afnemen. H.angustipenniskanzichdannoghandhaven.Beidesoortenwordeninde
Hierdense beek bedreigd door slibtransport en periodieke verontreiniging met
drijfmest (Higler &Repko, 1981).
HoewelderesistentietegenorganischeverontreinigingvanmetnameH. angustipennis vrij groot is,verdwijnen beide soorten uit de meeste Nederlandse laaglandbeken. Debelangrijkste oorzaken hiervoor zijnveranderingen inhet hydrologische
regime, waardoor de stroomsnelheid permanent of tijdelijk te laag wordt en er
zuurstofgebrek ensedimentatievanfijn slibontstaat.Zuurstofarmoede komtvooral
totuitingbijverontreiniging,zodatditindirectmedeeenoorzaakvanhetverdwijnen
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vormt. Verontreiniging met toxische componenten en vernietiging van het habitat
doorkanalisatievanbekenzijnvanzelfsprekend directeoorzakenvoordeachteruitgangvan Hydropsyche-soorten in Nederland.
Bij het onderzoek in laaglandbeken kunnen de Hydropsyche-soorten zeker gebruikt worden als bioindicator, maar een probleem blijft hierbij dat de aan- of
afwezigheid moet worden geprojecteerd tegen de achtergrond van de potentiële
verspreiding inonsland. Hetheeft geenzinomdeafwezigheid van H.saxonicain
Drenthe als bioindicator in negatieve zin tegebruiken alsde Drentse beken nooit
geschiktzijngeweestvoordezesoort.Hetisdaaromnodigcriteriategebruikenvoor
eenbeekindeling,dieonafhankelijk zijnvanrecenteveranderingeninwaterkwaliteit
en stroomregime.
Conclusie
Hetbegripbioindicator isindeinleidinggedefinieerd als(levende)maatstaf voor
een toestand. We hebben ons de vraag gesteld of het mogelijk is soorten van het
geslacht Hydropsyche tegebruiken als bioindicator voor een natuurlijke toestand
van Nederlandse beken enin tweede instantie als bioindicator voor veranderingen
vandietoestand. Denatuurlijke toestandkangeanalyseerd wordenmetbehulpvan
hetschemavanfiguur 1. Deresultatenvanhetonderzoekwijzenuitdatdeafzonderlijke soorten meestal niet gebruikt kunnen worden voor een voldoende duidelijke
karakterisering van stromende wateren. Uitzonderingen zijn de kleine snelstromende beekjes in Zuid-Limburg. Aangezien laaglandbeken onderling grote verschillenvertonen,iskarakteriseringinmeertypennoodzakelijk. Hiervoor kanmen
nietvolstaanmetafzonderlijke soorten,maarmoetmencombinatiesvansoortenuit
verschillende diergroepen gebruiken.
Veranderingenindenatuurlijketoestand,inclusiefhethydrologischeregimeende
chemische samenstelling van het water, kunnen alleen aangetoond worden in gevallen waar de natuurlijke toestand bekend was. Dit betekent dat de soorten
bruikbaarzijnvoordekleinebronbeekjes inZuid-Limburgeninbeperktematevoor
laaglandbeken. Ook in dit geval is gebruik van soortencombinaties een betere
methode,waarbijdeHydropsyche-soortenweldeelvandezecombinatiesuitmoeten
maken.
Verantwoording
DemeesteverspreidingsgegevensvandevolwassenHydropsyche-soortenwerden
verstrekt door Dr. D.C. Geijskes te Oegstgeest, waarvoor wij hem ten zeerste
danken.
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Zooplankton ende'grazing'ervan alsindicatoren
voor de waterkwaliteit
R. D. Gulati

Inleiding
De kwaliteit van ons oppervlaktewater wordt sterk beïnvloed door menselijke
activiteiten waarbij een overmaat aan nutriënten wordt toegevoerd indevormvan
industrieelenhuishoudelijk afvalwater enwaterafkomstig vanbemeste landbouwgrond. Dit noemt men eutrofiëring. Eutrofiëring iseen natuurlijk proces dat versneldkanwordendoormenselijkeinvloedentotongewenstegevolgenkanleidendie
men vervuiling noemt. Voor eutrofiëring en vervuiling bestaan indicatoren die
veranderingen van dewaterkwaliteit kunnen registreren. Deze indicatoren hebben
betrekking op zowelstructurele alsfunctionele eigenschappen van ecosystemen.
In dit hoofdstuk wordt de mogelijkheid onderzocht om gegevens over de zoöplanktonsamenstellingengraasactiviteittegebruikenalsindicatorenvoordewaterkwaliteit. Er zijn slechts weinig pogingen gedaan om veranderingen in desoortensamenstelling van het zoöplankton en de snelheid van de voedselopname te
correleren met de waterkwaliteit onder natuurlijke omstandigheden. Omdat het
herbivorezoöplanktoneencentraleplaatsinneemttussendeautotrofen, zoalsalgen
(fytoplankton) en carnivoren (vissen), vormt het een belangrijke schakel in de
voedselketen van aquatische ecosystemen (Gulati et al., 1982). De strategische
posititie,diehetzoöplankton inneemtzowelwatbetreft voedselopname enenergiestroomdoorhetecosysteem,alswatbetreft degevoeligheidvoornatuurlijkeendoor
demensveroorzaakte veranderingen, maakt zoöplankton bruikbaar alsparameter
voordewaterkwaliteit. Doormetingenvandegraassnelheid vanzoöplanktoninhet
veld isaangetoond (Haney, 1971;Gulati, 1975;Gulatietal., 1982)dat zoöplankton
alhetbeschikbare zwevendemateriaal,zoalsdode organischestof,algenenbacteriën,inprincipeinééntotdriedagenkanopnemenengedeeltelijkassimileren.Ineen
periode van topactiviteit echter kan het zoöplankton al het beschikbare voedselin
vier tot twaalf uur opmaken. Het is de laatstejaren duidelijk geworden dat zoöplankton een belangrijke en kritieke schakel is in zoetwater-ecosystemen. Hoge
groei-en reproduktiesnelheden vanzoöplankton duiden opeenhogevoedselkwaliteit(Allan, 1976).Devervangingvaneenbepaaldegroepzoöplanktonsoorten door
een andere is verbonden met veranderingen in voedselrijkdom (Bogdan &
McNaught, 1975)enmogelijkookvoedselkwaliteit.Zoöplanktonsoorten,metname
Daphnia, kunnen daarom gebruikt worden als indicator voor de milieutoestand.
Het begrip trofiegraad geeft de toestand aan en wordt aangeduid met de termen
oligotroof, mesotroof eneutroof.
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De structuurvande zoöplanktongemeenschap
Het isbij biologen al lange tijd bekend dat sommige zoöplanktonsoorten onder
nauwbegrensdeomstandighedenvoorkomen,terwijlanderesoortenmeeralgemeen
zijn. De aanwezigheid van een bepaalde soort zou dus op bepaalde ecologische
omstandigheden kunnen wijzen. Toch kunnen in milieus die veel op elkaar lijken
heel verschillende soorten worden aangetroffen. Overeenkomstige soorten hoeven
ook niet noodzakelijk overeenkomstige milieus aan te duiden. De indicatieve
waarde van een soort ishet resultaat van een gecompliceerde interactie tussen het
dier en zijn milieu.
Soortensamenstelling
Verschillende onderzoekers hebben delaatste tijd aangetoond dat zoöplanktonsoortenbetereindicatorenzijnvoordetrofiegraad danalgemeenwerd aangenomen
(Gannon &Sternberger, 1978).Vergelekenmethetfytoplankton zijndeconcentraties van het zoöplankton laag, de organismen zijn groter en het aantal soorten is
kleiner. Deze drie kenmerken kunnen uitstekend dienst doen om zoöplankton te
gebruikenalsindicator. Door zijn plaatstussenfytoplankton envissenreageert het
zoöplanktonsnelopmilieuveranderingendiebetrekkinghebbenopalgen-envisbestand in het water. Predatie-activiteiten van vissen enandere planktivore organismenbeïnvloedengewoonlijkderelatieveabundantievangroteenkleinezoöplanktonsoorten, metnameeenvervangingvangroteredoor kleineresoortenindeloopvan
detijd (o.a Brooks&Dodson, 1965;Halletal., 1976).Dezoöplanktonstructuur en
-dynamiek kunnen ook beïnvloed worden door andere veranderingen inlevensgemeenschappen,bijvoorbeeld vissterfte. Bernardi&Giussani(1978)vondeneenrelatie tussen de toename in grootte van Daphnia en massale vissterfte door een
kieuwziekte.Hrbâcek&Hrbâckovâ-Esslovâ(1966)onderstrepen hetbelangvanhet
gebruik van Daphnia-soortenals biologische indicatoren voor ecologische eigenschappen van wateren.
Onder natuurlijke omstandigheden verlopen deveranderingen in de soortensamenstelling waarschijnlijk zo langzaam dat zelfs na tientallenjaren registratie de
veranderingen moeilijk zijn aan te tonen. In gevallen van versnelde eutrofiëring
echter kunnen soorten die gevoelig zijn voor veranderingen verdwijnen, terwijl
mindergevoeligeblijvenennieuwesoortenverschijnen. Slechtsinenkelemerenisde
zoöplanktonsamenstelling continu geregistreerd en zijn veranderingen vastgesteld.
Vergelijkende gegevens over meren in dezelfde of overeenkomstige geografische
gebieden, maar van verschillende trofiegraad, zijn gepubliceerd door verschillende
Amerikaanse (Gannon &Sternberger, 1978)en Europese (Pejler, 1965)onderzoekers.
Volgens Gannon &Sternberger (1978)zijn decalanoïde copepodenLimnocalanus macrurus en Senecella calanoidesuitstekende indicatoren voor oligotrofie.
Beide soorten zijn koud-stenotherm en komen in zuurstofrijk water voor. Dat
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L. macrurustussen 1950en 1960bijnaverdwenenwasuithetEriemeerwordtgezien
alseengevolgvaneenveranderingindewaterkwaliteit. Ook uit hetonderzoek van
Pejler (1965)aan Zweedsemerenblijkt dat dezesoort aan oligotrofe omstandigheden is gebonden. In het Grote-Merengebied (Noord-Amerika) is ook Diaptomus
sicilisalsindicator voor oligotrofie gebruikt. DezesoortenHolopediumgibberum,
dieookalsindicator voor oligotrofie wordt genoemd (Pejler, 1965),kunnen slechts
op beperkte schaal worden gebruikt omdat ze in een groot aantal verschillende
habitats voorkomen (Gannon & Sternberger, 1978). Eudiaptomus gracilis,een
algemeen voorkomende calanoïde copepode in Europese meren, heeft blijkbaar
voorkeur voor oligo-enmesotrofe wateren.Induidelijke eutrofe watereninNederland ontbreekt deze soort vrijwel geheel. Zowel voor E.gracilis alsvoor E. graciloidesschijnen echter geografische barrières een belangrijke factor te zijn voor de
tegenwoordige verspreiding.
Van decladoceren komen Daphniacristata en D.galeatain min of meer oligotrofeenD.cucullataineutrofe waterenvoor.DezelaatstesoortwordtinNederland
echter aangetroffen in meren van zeerverschillende trofiegraad, zodat zijn waarde
alsindicatortwijfelachtig is.HetgebruikvanBosmina-soortenalsindicatorstuitop
taxonomische problemen. Frey (1969) vond in meren die van oligotroof eutroof
werdendat B.coregonidoor B.longirostriswerdvervangen;ditintegenstellingmet
Gulati (1972) die beide soorten tezamen waarnam in sterk eutrofe Nederlandse
meren (Beattie etal., 1978). Chydorus sphaericus, een litorale soort die ook welin
open water voorkomt, istegebruiken als indicator voor eutrofie; dit werd ondersteund door paleolimnologische gegevens(Frey, 1969).
Rotatorenhebbenweinigaandachtgekregenalsindicatorenvoorwaterkwaliteit,
vooralomdatzeingefixeerde monstersmoeilijktedeterminerenzijn.Bijhetgebruik
van planktonnetten met een maaswijdte van circa 0,1 mm zullen bovendien de
meesteraderdierendoordemazenontsnappen. Hierdoorwordenhetaantalaanwezige soorten en hun abundantie onderschat. Dit maakt rotatoren dus minder geschikt als indicatoren voor detrofiegraad van wateren.
UiteenonderzoekaanZweedsemeren(Pejler, 1965)enuitdeEuropeseliteratuur
komenverschillendesoorten rotatoren näarvorendiealsindicator kunnen dienen.
Gannon&Sternberger(1978)vermeldeninhunsamenvattingvanEuropeeseneigen
onderzoek 19 soorten, waarvan er 11 door drie ofmeer onderzoekers als indicator
voor eutrofie werden beschouwd. De gegevens van een eutroof tropisch meer
(Duncan &Gulati, 1981),van enkele Nederlandse meren van verschillende trofiegraad envanhetZweedsemeerTrummen(Anderssonetal., 1973)ondersteunende
vondsten van vroegere onderzoekers. Kenmerkend voor eutrofe wateren zijn de
volgende soorten: Anuraeopsisfissa, Pompholyx sulcata, Polyarthraeuryptera,
Trichocercacylindrica, T.pusilla, Brachionusangularis, FilinialongisetaenKeratella cochlearisf. tecta. In het hypertrofe meer Trummen is de trofiegraad door
saneringsmaatregelen aanzienlijk gedaald;reedsnaeenjaar wasA.fissaverdwenen
en namen T.pusilla, B. angularisen Keratellaquadrata drastisch in aantal af
(Andersson etal., 1973).
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Het aantal soorten raderdieren dat als indicator voor oligotrofie wordt beschouwd is klein. De soorten die Pejler (1965) opsomt voor Zweedse en andere
Europese wateren zijn - met enkele uitzonderingen - ook door Gannon &Stemberger(1978)inNoord-Michigangevonden.Degenoemdesoortenhebbengewoonlijk een ruime verspreiding, zodat hun waarde als indicator beperkt is. Kellicottia
longispinakomt voor in oligo-mesotrofe wateren in Michigan envermijdt eutrofe
milieus(Pejler, 1965).Dezesoortkomttalrijk voorindekoudere,diepelagenvande
kleine gestratificeerde plas Vechten bij Utrecht, maar wordt ook sporadisch in
eutrofe meren gevonden.
Samenstellingvandegemeenschap
Het voorkomen van bepaalde soorten kan afhankelijk zijn van de pH, het
geleidingsvermogen, het humusgehalte en de vervuilingsgraad (Pejler, 1965). De
structuur van de zoöplanktongemeenschap kan worden uitgedrukt in parameters
zoals de diversiteitsindex; helaas ontbreken dergelijke gegevens over verschillende
watertypes. De'principal component'-analyse en declustertechniek bleken bruikbare nieuwe benaderingswijzen te zijn (Gannon &Sternberger, 1978).
Veranderingen in de structuur van degemeenschap kunnen aanwijzingen geven
overdesnelheidwaarmeedeeutrofiëringvoortschrijdt enoverdepredatiedruk door
vissen. Deeerstegeeft informatie overdevoedselkwaliteit endeabundatie vanhet
zoöplankton terwijl de tweede resulteert in mortaliteit en daardoor de soortensamenstelling beïnvloedt. Veranderingen indesoortensamenstelling en hun abundatie,kunnen veranderingen introfiegraad ofvan milieufactoren weergeven.
Inhet Ontariomeer (Canada) namen bijvoorbeeld decopepodenafvan 81%van
de totale crustaceeën in 1939tot 16- 52%in 1969- 1972(McNaught & Buzzard,
1973). McNaught (1975) weet deze afname aan toenemende eutrofiëring en de
daarmeegepaard gaandeveranderingen ingrootteenopnamesnelheid vanvoedseldeeltjes doorzoöplankton. Ook Bradshaw(1964)schreef detoenamevandecladocerenconcentratie inhet Eriemeergedeeltelijk toeaaneenaanzienlijke toenamevan
hetfytoplankton. Patalas.(1972)steldeeenbepaaldetrend vastbijhet zoöplankton
in een reeks meren met toenemende trofiegraad. In volgorde van het oligotrofe
Bovenmeer, viahet Huronmeer enOntariomeer naar heteutrofe Eriemeer, namen
decalanoïden Diaptomus sicilisenD.ashlandiinbetekenisaf, terwijl cyclopoïden
encladoceren steedsdominanter werden. Hijlegdeeenverband tussendezeveranderingen en de toenemende fosfaat- en chlorofyl-gehaltes. Gannon (Gannon &
Sternberger, 1978)vond een dergelijk verband in het Michiganmeer. In hetgebied
tussen het Michiganmeer en het Huronmeer is de verhouding tussen calanoïde
copepoden en cyclopoïde copepoden pluscladoceren in devoedselrijke oeverzone
veellager dan in het midden. Met degebruikte statistische methoden konden zelfs
kleine verschillen in fysisch/chemische en biologische omstandigheden ontdekt
worden.
De genoemde verhouding blijkt een goede index te zijn voor trofie. Hij kan
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waarschijnlijk ookgoedwordengebruiktinNederlandsemeren,daarcalanoïdenin
demeesteonderzochte eutrofe enhypertrofe meren ontbreken ofslechtsingeringe
getale voorkomen, terwijl daarentegen in oligo-mesotrofe wateren als Vechten
(Gulatietal., 1982)enanderemindereutrofe waterenzoalsdeGrote Maarsseveense
PlasenWijde BlikEudiaptomussp.eenbelangrijk bestanddeelvandecrustaceeënpopulatievormt. Ook inhet Hilversums KanaalendeWijde Blik,diebeide onder
invloed van hetsterk vervuilde Vechtwater staan,gaat deafname introfie gepaard
meteenafname vanderotatorensoorten eneentoenamevandecladocerensoorten.
Een vergelijking van verschillende zoöplanktongemeenschappen kan dus nieuwe
inzichten opleveren over detrofiegraad van verschillende wateren.
Hetgrazenvanzoöplankton
Degroeiendynamiekvanhetzoöplanktonwordenbeïnvloeddoorveranderingen
in dealgenpopulaties, die op hun beurt afhankelijk zijn van de nutriëntenvoorziening. Hetverband tussendebiomassavanhetzoöplankton enzijnvoedselisechter
nietlineair maarvolgt ongeveerdeMichaelis-Menten-curve. Eentoenamein trofie
tengevolgevaneutrofiëring ofvervuilingheeft dan ook niet noodzakelijkerwijs een
evenredige toename van dezoöplanktonbiomassa tot gevolg. Deze biomassa-relatieszijncomplexdoorfunctionele reactiesvanhetzoöplankton. Delaatstekomen
tot uiting in de graasactiviteit, die gemeten kan worden als filtratie per soort of
filtratie door degehelegemeenschap (Gulati etal., 1982).
Deverhoudingtussendezoöplankton- ende fytoplankton-biomassa
Kwaliteit en kwantiteit van het beschikbare voedsel (fytoplankton, detritus en
bacteriën)zullendefecunditeit endus- bijeengegevenmortaliteit - dehoeveelheid
vanhetzoöplanktonbepalen.Deverhoudingtussendebiomassa'svanzoöplankton
en fytoplankton zou ons kunnen inlichten over de ecologische efficiëntie van de
energie-overdracht in relatie tot detrofiegraad van wateren. Verschillende onderzoekers(McCauley&Kalff, 1981)hebbenaanwijzingen gevondenvooreenafname
vandezeverhoudingbijeentoename introfie. In Nederlandse meren meteenzeer
uiteenlopende trofiegraad namdeverhouding tussen zoöplankton ensestonafvan
0,4 bij oligo-mesotrofe meren tot ongeveer 0,05 bij hypertrofe meren, terwijl de
sestonconcentratie sterk toenam (figuur 1).
Vanbelangisdesterkedalingvandeverhoudingtussenzoöplanktonensestondie
optreedt bij eentoename in seston van0,5 tot 1,0 mgC-H. Eutrofe en hypertrofe
meren hebbeneenzoöplankton-seston-verhouding vancirca0,05,terwijldesestonconcentratiesvanongeveer5 tot 11 mgC-H variëren(figuur 1).Deblauwalgendie
indezomerindemeesteondiepeeutrofemereneenbelangrijkaandeelhebbeninde
fytoplanktonbiomassa, worden nauwelijks door het zoöplankton als voedsel gebruikt, in tegenstelling tot het uit zeer kleineflagellaten enandere algen bestaande
nanoplankton. Wanneerdebiomassa nietinsamenhangmethetecosysteem wordt
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Fig. 1. Regressie-relatie tussen sestonconcentratie en verhouding zoöplankton/sestonbiomassainNederlandsemerenvanuiteenlopendetrofiegraad,,Elkecirkelishetgemiddeldevan
minstens6bepalingen indeperiode mei-oktober. Onderzochte wateren: M: Maarsseveense
Plas; V:Vechten; W: Wijde Blik; HH: Het Hol; L: Loenderveense Plas; Lp: Loosdrechtse
Plassen; Vs: Vuntus; HK: Hilversums Kanaal; Tj: Tjeukemeer; B: Breukeleveense Plas;
WG:Wijde Gat.
bestudeerd, kan dit leiden tot onjuiste conclusies over de waterkwaliteit. Daarom is
het belangrijk dat men rekening houdt zowel met de predatiedruk van vissen op de
zoöplanktonbiomassa alsmetdegraasintensiteit van hetzoöplankton opde sestonconcentratie.
Filtratie van zoöplankton
De filtreersnelheid (F) en de voedselopname van het zoöplankton worden, behalvedoor detemperatuur, sterk beïnvloed door devoedselconcentratie: F neemtaf
bij een toename van devoedselconcentratie. Beneden een bepaalde concentratie, de
'incipient limiting level'(ILL), isde filtreersnelheid maximaal, daarboven neemt hij
eerst snel,latergeleidelijk af. Devoedselopname neemt eersttoe metde voedselconcentratie en bereikt een plateau boven ILL.
Een vergelijking van defiltreersnelheid van bijvoorbeeld de planktoncrustaceeën
uit verschillende meren, per soort of gemeenschap, kan informatie verschaffen over
de voedselconcentratie en de beschikbaarheid van het voedsel, dus over de waterkwaliteit. Verschillende methoden zijn tegenwoordig beschikbaar om de filtreersnelheid temeten. Voor het onderling vergelijken van meren iseenkalibratie van de
tegebruiken methoden ofhettoepassen vaneenzelfde onderzoekmethode gewenst.
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InditonderzoekwordenNederlandsemerenmetverschillendetrofiegraad vergelekenopbasisvande F,uitgedrukt alsa)de'specific filtering rate'(SFR)(figuur 2)
vandehelezoöplanktongemeenschap vanhetmeerenb)alsFvandeindicatorsoort
Daphniamagnametwaterenvoedseluitdeverschillendemeren(figuur 3).Inbeide
gevallen stond deafname in Fduidelijk inverband metdetoename invoedselconcentratie en de trofiegraad. In figuur 2 is het duidelijk dat de SFR meer dan een
factor 10verschilt tussen oligo- tot mesotrofe meren als de Grote Maarsseveense
Plas en Vechten enerzijds en de eutrofe en hypertrofe Loosdrechtse Plassen, het
Tjeukemeer en de Breukeleveense Plas anderzijds. Voor F bij D. magna was het
verschilnoggroter. Zelfs hetgebruik van Chlorella omnoghogere voedselconcentratiestetestendandievoorkomen indemeesteutrofe plassenzoalshet Wijde Gat
(WG)enVuntus(VS)hadgeennadeligeinvloed opdecorrelatietussenvoedselconcentratiesendeafnamevanF.D.magnakangoedalsindicatorvoorvoedselbeschikbaarheid en waterkwaliteit worden gebruikt, omdat deze soort voedseldeeltjes van
verschillendegrootte kanaffiltreren (Geller&Müller, 1981).Ondankseenverschil
inhellinglijken decurvesinfiguur 2enfiguur 3 veelopelkaar. Hettraject waarde
SFR sterk daalt (figuur 2) wordt bepaald door minder vervuilde, diepe meren
(voedselconcentratiecirca 1 mgC-H), zoalsdeGroteMaarsseveensePlas,Vechten
en de Wijde Blik, die ook de hoogste zoöplankton :seston biomassa-verhouding
hebben (> 0,2;figuur 1).Waarschijnlijk dragen in deze meren zowel het bezinken
vanhetmateriaalalsdeaanwezigheid vaneenzomerstratificatie enhetgrazendoor
S F R , m l . d"^ m g - 1 zoop.C

o Vechten

4000-

. Vechten
x Tjeukemeer
A Loosdrecht
• Breukeleveen

3000-

• Maarsseveen
w Wijde

Blik

2000Y= 1 3 3 3 . X

-0,487

( r =0,87; P-=0,001)

1000-

1
6

r
7

r

i
8

9

-|
10

Seston < 3 3 urn , mgC.

Fig.2. Regressierelaties tussen sestonconcentratie enfiltreersnelheid van zoöplanktongemeenschap(SFR)inmerenvanuiteenlopende trofiegraad.
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zoöplanktonbijtoteenbetereregulatievandealgengroei.Inondiepemerenmeteen
voedselconcentratie van circa 3 mg C-H of meer hebben dieren een minimale
filtratieactiviteit. Mededaardoorishetgedeeltevandedagelijksealgenproduktieof
desestonbiomassadatgegetenwordtdoorhetzoöplanktonooklaag.Indezeeutrofe
meren bestaat eenbelangrijk deelvan hetseston uitdraadvormige blauwwierenen
andere grote algen die door het zoöplankton na filtratie weer worden uitgestoten,
hetgeendedierenveelenergiekost.Ditleidttotverdringingvangroteplanktoncrustaceeéndoor kleineresoorten enrotatoren endustot hetmeerefficiënt afzeven van
kleinepartikelsinclusiefbacteriën(Petersonetal., 1978).Dittreedtinderdaad opin
de eutrofe Nederlandse wateren, waarin fijnfiltreerders als Chydorus en kleine
Daphnia-soortentalrijk voorkomen. Deselectievepredatiedoorvissenkanindeze
ondiepe eutrofe meren groter zijn dan in minder eutrofe diepe meren, wat ook
veranderingen veroorzaakt inde soortensamenstelling (Van Densen & Vijverberg,
1982)vergelijkbaar metdietengevolgevanhetvoedsel.Deveranderingeningrootte
van het zoöplankton verschaffen dus informatie over de trofiegraad en over de
vissendievan zoöplankton leven.
DeveranderingeninFkunnen,behalvedevoedselkwaliteiten-concentratie,ook
de fysisch/chemische eigenschappen van het water weergeven, zoals zuurstofgehalte,zuurgraad (pH)enopgelosteanorganischeenorganischestoffen. Het maken
vaneenonderscheidtussendeinvloedvanhetvoedselendievandeopgeloste stoffen
opdewaterkwaliteitismoeilijk,hoewelderolvanhetvoedselduidelijk uitdefiguren
2 en 3 blijkt. De voedselbudgetparameters van D. magna werden gebruikt als
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Fig. 4. Voedselbudget-parameters van Daphnia magna (in twee proeven) in gefiltreerd
Vechten-enTjeukemeer-waterwaaraan Chlorella is toegevoegd.
indicator bij een onderzoek in Vechten en in het veel sterker eutrofe Tjeukemeer
(figuur 4). Het voedsel werd uit beide watertypes verwijderd met behulp van een
membraanfilter. Inbeidewatersoorten werd D.magnageacclimatiseerd metChlorella als voedsel. De resultaten (figuur 4) laten duidelijk zien dat bij dezelfde
voedselconcentratie defiltreersnelheid, deassimilatie-efficièntie ende'dailyration'
(deconsumptie pergewichteenheid)aanzienlijk hoger warenvoordiereninVechten-waterdaninTjeukemeer-water. InhetTjeukemeer kunneneenhooggehalteaan
humuszuren enkoper(De Haan, 1982)degraas-activiteit remmen. Naastdevoedselkwaliteiten-kwantiteitzoalsgevondendoorVijverberg(1976),zoudezeremming
de slechtegroei van D.hyalinakunnen verklaren.
Grazertype en trofiegraad
Defiltreerders onderdeplanktoncrustaceeën kunnen globaalnaar hunvoedselnichewordeningedeeld metgebruikmakingvanonzekennisoverdebouwvanhun
filtreerapparaat, die de grootte van de voedseldeeltjes bepaalt (Geller & Müller,
1981). Wij weten nu dat de grazers deeltjes van sterk uiteenlopende grootte
(0,1- 50/xm,ofzelfsgroter)kunnenopnemen,waarbijelkesoorteenspecifiekgebied
bestrijkt.
De aanwezigheid van Chydorus, Diaphanosoma, kleine Daphnia-soortenen
Ceriodaphniakan wijzen op de beschikbaarheid van kleine voedseldeeltjes (0,1 7,0/xm);ditisvaakhetgevalineutrofe meren.HetfeitdatsoortenzoalsD.hyalina,
D.pulicariaen Bosminaspp. algemeen voorkomen danken zij aan degrote reeks
voedseldeeltjes diezekunnenfiltreren (1- 30/um).Hetaldannietaanwezigzijnvan
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deze soorten wordt echter niet uitsluitend bepaald door voedselomstandigheden,
maar ook door predatie door vis. In grote lijnen duidt de aanwezigheid van deze
soorten op meso- en eutrofie. Eudiaptomus gracilistenslotte, een copepode uit
oligo-mesotrofewateren,iseengroffiltreerder diedeeltjesvan4-20 yumnodigheeft.
Dezesoort zalindemeeste hypertrofe wateren, waarfijne deeltjes zeertalrijk zijn,
ontbreken.
Deseizoensopvolging vandegrazersindegematigde zone:groffiltreerders inde
winter, mediumfiltreerders indelenteenvoorzomer, enfijnfiltreerders indenazomerenherfst, kan informatie gevenoverdeverandering vanvoedselkwaliteit inde
loop van hetjaar.
Derolvanhetzoöplankton isblijkbaar kleininhypertrofe meren waarinblauwwieren vrijwel het helejaar domineren. In oligo-en mesotrofe meren daarentegen
kandegraasdruk indelenteenvoorzomerdeproduktiesnelheid vanhet fytoplanktonaanzienlijk overtreffen. Eensterkeafname vandesestonhoeveelheid ishiervan
hetgevolgzodathetdoorzichtvanhetwaterduidelijk kantoenemen.Inhet meertje
VechtenneemtdezichtdieptevandeSecchi-schijf inmeienjunidantoevan2à3 m
tot 4 à 4,5 m (Gulati et al., 1982). Deze periode van verbeterd lichtklimaat, de
'helder-waterfase', isookinveleanderemerenindegematigdezone waargenomen.
De zeer lage concentratie aan algen in deze periode is van groot belang voor het
waterkwaliteitsbeheer in drinkwaterbassins. Ook de graasactiviteit van het zoöplanktoninafvalwaterbekkens enoverbemestevijverskanbijhogetemperaturende
fytoplanktongroei zodanigremmen,dat degrotevoorraad nutriënten nietvolledig
door de autotrofe organismen wordt verbruikt (Uhlmann, 1971). Door de lage
sestonconcentratie indezewaterenkanhetlichtgedurendedehelder-waterfase tot
opdebodemdoordringen,waardoordegroeivanmacrofyten endedaaropzittende
en opdebodem voorkomende algen wordt gestimuleerd.
Samenvattend, degrazers verhinderen een opbloei van nanoplankton en verbeterenhetlichtklimaat,zodatdeconditiesnietgunstigzijnvooreenblauwalgenbloei.
Voorhetverbeterenvandewaterkwaliteitzou,naasthetverminderenvandeexterne
nutriëntentoevoer, het gebruiken van biologische maatregelen zoals verminderen
van predatiedruk doorvissenophetzoöplankton eenmogelijkheid kunnen zijn. In
meren waar exotische vissen voorkomen kunnen de crustaceeëngrazers praktisch
uitgeroeidworden,zoalsDuncan&Gulati(1981)vondenineenoudstuwmeerinSri
Lanka. Zulke situaties kunnen leiden tot een overvloedige blauwwierenopbloei en
groeivan ongewenste vissoorten.
Anderemogelijkheden;conclusies
Indithoofdstuk ligtdenadrukvooralopdestructuurenfunctie vanecosystemen.
De indicatorwaarde van Daphnia-soortenin toxiciteitstests, bij onderzoek naar
watervervuiling en in bio-assay's is belangrijk, maar wordt hier niet besproken.
Kersting & Van der Honing (1981) gaan hier uitvoerig op in. Ook de slechte
opneembaarheid van blauwalgen en hun giftigheid voor zoöplankton worden
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slechts terloops genoemd, hoewel ze de indicatorwaarde van het zoöplankton
kunnen verhogen (Lampert, 1981).
Kennis van het voedsel van raderdieren kan enige aanwijzingen geven voor de
trofiegraad van meren.Nauwerck (1963)bijvoorbeeld vermeldt dathetvoedselvan
K.longispina uit kleine chrysomonaden bestaat. Daar zulkeflagellaten inderdaad
talrijk voorkomen inoligo-mesotrofe waterengeeft ditextragewichtaandewaarde
vanderotatooralsindicator. Dezebenaderingopentnieuwemogelijkheden evenals
die betreffende het grazen, voedselkwaliteit en selectieve predatie voor onderzoek
naar typologie van meren.
Een onderzoek van de darminhoud van de zoöplanktonfiltreerders kan ons
inlichten over de kwaliteit van het opgenomen voedsel. Een vergelijking van de
samenstelling van de darminhoud met dievan dealgenpopulatie in het milieu kan
meer informatie geven over het werkelijke transport van organische stof in de
voedselketen. Met behulp van kleurstoffen kan snel aangetoond worden of de
voedselopname van zoöplankton onder stress, bijvoorbeeld thermische verontreiniging heeft plaatsgevonden. Een vluchtige blik op Daphnia-soortenin vijvers en
sloten kan informatie verstrekken over dezuurstoftoestand: een rode kleur vande
dieren door hemoglobine-vorming, zoals vaak in onze sloten wordt aangetroffen,
wijst meestalop slechtedoorluchting eneen laagzuurstofgehalte van het water.
Tenslotte moet worden opgemerkt dat bij deze poging om zoöplankton te gebruiken als indicator vooral de crustaceeën besproken zijn en in mindere matede
rotatoren. Protozoa, vooral ciliaten, kunnen evenzeer bruikbare indicatorwaarde
hebben, maar zijn tot nu toe weinig onderzocht. De indicatorwaarde van het
zoöplanktonkanvanbelangzijnvoorverschillendesocialeeneconomischeaspecten
zoalsopenbaregezondheidszorg, kostenvan waterbehandeling, gebruik vanwater
door recreanten en beroepsvisserij. In alle genoemde gevallen kan overwogen
worden zoöplankton tegebruiken als trofieindicator.
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Bioindicatoren endekwaliteit van de Waddenzee

P. de Wolf

Inleiding
'Ecologyisnotthescienceofpollution,norisitenvironmentalscience.Stilllessit
isascienceofdoom.Thereis,however,anoverwhelmingmassofwritingsclaiming
that ecology isall of these things'.
ZoalsColinvaux(1980)hieraangeeft iserverwarringoverwatecologiewelennietis;
dat geldt ook voor deecologische begrippen bioindicatoren en kwaliteit.
Bioindicatoren
Odum(1971)merktopdatdeomgevingvanorganismen beoordeeld kanworden
opgrond vandeaanwezigesoorten:deindicatorsoorten. Verwantaanditbegripis
hetbegripbioassay,dattoegepast wordtalsfysische ofchemischefactoren moeilijk
direct te meten zijn, of bij een eerste exploratie van nieuwe, onbekende, omstandigheden, of bij een eerste exploratie overgrote geografische gebieden.
Oorspronkelijk washetgebruikvanindicatorsoorten beperkttotlandplanten;dat
gebruikhadbetrekkingopklimaatsfactoren; eenandervoorbeeldisbijvoorbeeld de
zinkflora in Zuid-Limburg (zie ook het hoofdstuk van Ernst).
Overwegingendiebijhetgebruikvanindicatorsoortenwordenbetrokken,zijnde
volgende:'steno' soorten (met een nauwe ecologische amplitude) zijn beter bruikbaardan'eury'soorten;uithoofde vanhun nauweamplitudezijn stenoeke soorten
niet steeds talrijk of zelfs in voldoende mate aanwezig. De indicator moet dus
voldoenaandecriteriavaneenredelijketalrijkheid eneenniettenauweamplitude.
Bovendiendientereenredelijke zekerheid tebestaandat deecologischenichesvan
desoort ookinderdaad metindividuen bezetzijn. Grotere(gemakkelijk waarneembare)soortenzijnbruikbaarderdankleine;langlevendesoortenzijninhetalgemeen
bruikbaarder dan kortlevende, hoewel ook dit afhankelijk isvan het nagestreefde
doel:welkeeiswordt aan deindicator gesteld.
InhetvolgendewordenindicatorengebruiktomveranderingenindeWaddenzee
op(lange)termijn, enafhankelijk vanplaats,aantetonen. Dezeveranderingen zijn
niet, nauwelijks of moeilijk aantoonbaar. Sommige van de veranderingen werden
allereerst herkend aanveranderingen indeindividuen ofpopulatiesvaneensoort;
het isnog maar devraag of zulke soorten opgrond daarvan indicatororganismen
zijn.
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Waterkwaliteit
Hetwoord kwaliteit heeft volgensdeVan Dale(Kruyskamp, 1961)inhetNederlandsten minste twee betekenissen:
1. De hoedanigheid van stoffen, in verband met het gebruik dat er van gemaakt
moetworden,m.a.w.dedeugdelijkheid. Ditsubjectieve oordeelisdaarom afhankelijk van het gebruik; moeilijkheden ontstaan uit het feit dat zeehond en zeiler
verschillende oordelen hebben over het water inde Waddenzee.
2. Het totaal van de eigenschappen van stoffen, zonder dat daaraan een waardeoordeel wordt verbonden. Waterkwaliteitsrapporten (RIZA, RID) volgen deze
definitie. Aan deze definitie isook een moeilijkheid verbonden: de eigenschappen
vanwaterhebben weinigwaardealsergeen,subjectief, oordeelovergegevenwordt
eniederoordeeloverdewaterkwaliteitisafhankelijk vandefunctiedieaanhetwater
wordt toegekend. Functies worden impliciet vastgesteld inzaken als het Indicatief
Meerjarenprogramma Water en Planologische Kernbeslissingen. Zo staat in de
Planologische KernbeslissingWaddenzeedateendoelstellingvanregeringsbeleidis
de bescherming, het behoud en waar nodig het herstel van de Wadderizee als
natuurgebied. Dat houdt in dat 'de kwaliteit van het water in de Waddenzee van
zodanige aard dient te zijn dat het goede levensvoorwaarden biedt aan een zo
natuurlijk mogelijk ecosysteem,waarvaneenaantalgrotediersoortenaanheteinde
van devoedselketens eenbelangrijk onderdeel uitmaken'.
DeWaddenzee
DeWaddenzeeiseenondieperandzee,waarvanhetwaterwordtuitgewisseldmet
deNoordzee. Er iseen relatief grote getijde-invloed en als gevolg hiervan een zeer
variabel en onvoorspelbaar milieuvoor mariene organismen.
Alsgevolgvan de ondiepten komen relatief groteextremen intemperaturen en
zoutgehalten voor; als gevolg van het getij grote stroomsnelheden met de daarbij
behorende sedimenttransporten eneen wisselende sedimentatie en resuspensie van
sediment. De organismen in de Waddenzee staan dan ook voortdurend bloot aan
eengrotefysische stress.Aangenomen moetwordendatzedaaraan zijn aangepast:
selectie en 'survival of the fittest' hebben daarvoor gezorgd. Overigens heeft die
selectieeengroot aantal soorten overgelaten (ongeveer 1300soorten benthischeen
ongeveer 260pelagische evertebraten, ongeveer 50vissen) (Dankers et al., 1981).
HetecosysteemvandeWaddenzeeisdan ookzeerzekernieteenzeerkwetsbaar
ecosysteem, in de zin van kwetsbaar voor de van nature voorkomende omstandigheden. In hoeverre het kwetsbaar is voor door de mens veroorzaakte veranderingen zalnogblijken; ikdenkdat het ookindiezinnietofminder kwetsbaaris
dan welkander (deelvan een)ecosysteem dan ook.
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Biologische organisatie
Eldersindit boek geven Zonneveld enanderen voorbeelden vandeniveausvan
biologischeorganisatieenvandetypenvaneffecten vandoordemensveroorzaakte
veranderingen, die op die niveaus aangrijpen. In het algemeen zullen effecten die
aangrijpen opeenbepaaldniveaudoorwerkenophogereniveaus.Dewetenschappelijkebewijsvoeringvooreffecten ophogereorganisatieniveauswordtsteedsgezocht
oplagereniveaus.Omgekeerd worden,ingevalvaneffecten oplageniveaus,zelden
deconsequenties op hogere organisatieniveaus in beschouwing genomen.
Devoorbeeldendieindithoofdstuk gegevenwordenvoorbioindicatorenvoorde
kwaliteit van de Waddenzee zijn ontleend aan de hogere organisatieniveaus. De
meeste van die voorbeelden zijn algemeen bekend. In navolging van Gray (1982)
onderscheidikhierdebioindicatoreninK-selectieveenr-selectievesoorten;deeerste
hebbeneenlagereproduktiesnelheid,eenlangzamegroeieneenselectiefvoordeelin
'crowded' omstandigheden. Aan K-selectieve soorten kunnen veelal in het veld
waarnemingen oppopulatieniveau gedaan worden. Hetzijnvaak soorten diehoog
indevoedselketenstaan.Der-selectievesoortenzijnopportunisten meteenselectief
voordeel in'uncrowded' omstandigheden: ze hebben een snelle groei en een grote
voortplantingscapaciteit; veldwaarnemingen op populatieniveau zijn gewoonlijk
niet mogelijk, tenzij na catastrofale gebeurtenissen.
K-selectieve soorten
Bruinvis(Phocaenaphocaena L.)
Voor 1960kwamdebruinvistalrijk voorindeWaddenzee eninde kustwateren
van de Noordzee; tegenwoordig worden.nog slechts enkele dode aangespoelde
dierenaangetroffen. Verwey(1975)enVerwey&Wolff (1982b)geveneenoverzicht
vanwaargenomen aantallen. Kwantitatief redelijk betrouwbaar isdelange tijdserie
van waarnemingen van deopdeNederlandse kustaangespoelde dodedieren(ontleend aan Verwey &Wolff (1982b)(fig. 1).
De vermindering in aantallen na 1960 wordt toegeschreven aan vergiftiging
(Verwey, 1975);zeerhogegehaltenaankwik,DDTenPCB'swerdenaangetoondin
dode dieren (Koeman et al, 1972; Duinker & Hillebrand, 1979). De chemische
analyse van een hoeveelheid oud materiaal bevestigt het reeds bestaande beeld
(Duinker,pers.med.).Duinker&Hillebrand(1979)toondenaandatbijdebruinvis
organochloorverbindingen viadeplacentawordendoorgegevenvanhetmoederdier
naar de foetus. Thans is de eens algemeen voorkomende bruinvis zo zeldzaam
geworden dat iedere waarneming in delandelijke pers vermeld wordt.

182

60 55 50 45 40 35 30 -

10 -

L

L

s- ;
46 '47 '48 ' 4 9 ' 5 0 '51 '52 '53*54 '55 '56 '57 ' 5 8 ' 5 9 ' 6 0 ' 6 1 ' 62 ' 6 3 ' 6 4 ' 6 5 ' 6 6 '67*68 '69 ' 7 0 ' 7 1 '72 '73 '74 '75 '76 '77

Fig. I. Aantal gestrande en per ongeluk gevangen bruinvissen in Nederlandse wateren,
/
zoalsgerapporteerd (Ontleend aan Verwey &Wolff, 1982a).

Tuimelaar (Tursiops truncatus Mont.)
Tot 1940 kwam de tuimelaar in het vroege voorjaar in de Waddenzee voor, als
predator van de Zuiderzeeharing. Na de afsluiting van de Zuiderzee stierf dit
haringras uit. Verwey (1975) toonde aan dat er een verband bestaat tussen de in de
periode 1937- 1940afnemende hoeveelheid gevangen Zuiderzeeharingenhet aantal
waargenomen tuimelaars.
Na 1965isde tuimelaar ook uit een belangrijk deelvan de Noordzee verdwenen;
een afspiegeling daarvan is de sterke teruggang van het aantal aan de Nederlandse
kust aangespoelde dieren (fig. 2). Het lijkt waarschijnlijk dat dezelfde oorzaken als
bij de bruinvis daarvoor aangevoerd kunnen worden (Verwey & Wolff, 1982a).
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Fig.2. Aantalgestrandetuimelaars opdeNederlandsekust(Naar Verwey&Wolff, 1982b).
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Zeehond (Phocavitulina L.)
Degeschiedenisvandezeehond indeNederlandse Waddenzeeiszolangzamerhandalgemeenbekend:vóór 1954namhetaantalgeleidelijkaf(Reijnders, 1976).Na
het instellen van eenjachtverbod trad een tijdelijk herstel op. Na 1965 nam de
populatie snelingrootteaf(fig. 3)tot 1976;daarna stabiliseerde hetaantal zichop
450 individuen. Uit het werk van Reijnders et al. (1982) werd duidelijk dat de
reproduktie van de zeehond in de Nederlandse Waddenzee laag is(fig. 4);er zijn
argumentenaantevoerenvooreencausaalverband metdehogePCB-gehalteninde
Waddenzee. Onderzoek daarover isin uitvoering.
DepopulatieindeNederlandseWaddenzeebestaatthansvoornamelijk alsgevolg
vanimmigratievandierenvanuitdeDuitseenDeensedelenvandeWaddenzee;ook
inNiedersacksenisdereproduktie echterduidelijk lagerdaninhet Deensedeelvan
de Waddenzee (fig.4).
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Grote stern(Sternasandvicensis)envisdiefje (Sternahirundo)
Infiguur 5staat het aantal broedparen van degrote stern in Nederland voorde
periode 1953- 1979.
Indeperiode 1953- 1957fluctueerde hetaantalbroedparenvan12000tot26000;
opvallend is,dat op dat hoge niveau sterke fluctuaties, vanjaar opjaar, mogelijk
zijn. In de periode 1940- 1953 kwamen nog grotere aantallen broedparen voor:
25000-40000 (Rooth & Mörzer Bruyns, 1959; Rooth, 1980). In 1954werd een
begingemaaktmetdeproduktievanbestrijdingsmiddelen vandedrin-groepaande
NieuweWaterweg;in 1965washetaantalparengrotesternsgereduceerdtot650. Na
.sluitingvandetelodrinfabriek eneenverbeteringindezuiveringvanheteffluent van
dedieldrinfabriek, tradeenlangzameengestagegroeiopvanhetaantalbroedparen
tot ongeveer 3000.Hetonderzoekvan Koeman(1971)naardeinvloed vandedrins
opdegrotesterniseenfraai voorbeeld vaneensluitendebewijsvoering tenaanzien
vandevergiftiging. Duidelijk werddatdedrins opgehoopt werdenindevoedselketen.Erblijvennogwelenkelevragenover:hoewelinvroegerejaren(voor 1954)sterk
wisselende populaties voorkwamen vanjaar opjaar isdit na 1972in veel mindere
matehetgeval.Ookverloopthetherstelvandepopulatiebetrekkelijk langzaam.Pas
in 1982ishet aantal broedparen tot 8000gestegen (Rooth, pers.med.).
Voordepopulatievanhetvisdiefje indeWaddenzeegeldtongeveerhetzelfdeals
voordegrotestern:eveneenseensterkedalinginaantallenindezelfde tijd (Dijksen
& Dijksen, 1977).
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Fig. 5. Aantal broedparen van degrote stern opde Nederlandse Waddeneilanden (Rooth,
1980).

r-selectieve soorten
In tegenstelling tot de K-selectieve soorten zijn de r-selectlevesoorten niet steeds
bruikbaar als indicatoren in het veld op de hogere organisatieniveaus, behalve
misschien in extreme situaties.
Mossel (Mytilus edulis L.)
In figuur 6zijn de kwikgehalten van de mossel langs de kusten van West-Europa
weergegeven. Demosseldoethierdienstalsbioassay-organisme. Het isduidelijk dat
bijvoorbeeld in de Eems-Dollard in 1973 de mosselen relatief hoge kwikgehalten
hadden;dit stemt overeen metdelozingdoordeindustrie. Uitdefiguur blijkt echter
ook dat op deze wijze niet alle kwiklozingen gevonden worden; in de buurt van de
mond van de Varde Aa (Denemarken) zijn de kwikgehalten van de mosselen niet
hoog, ofschoon in die rivier wel kwik geloosd wordt.
Voor de Waddenzee hebben de Koek & Kuiper (1981) nadien dergelijk werk
gedaan (fig. 7).Uitdezefiguren kunnen geeneffecten opdemosselpopulatie worden
afgeleid; devoortplantingscapaciteit vandemosselisgroot endenatuurlijke mortaliteit waarschijnlijk groter dan 99,9%. Een eventueel extra sterfte als gevolg van
Il
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Fig.6. Kwikgehaltevandezachtedelenvanmosselenuitdegetijzones,inng/gversgewicht,
1973 (DeWolf,1975).

vergiftiging betekent,intermenvan onderzoek, hetmakenvan onderscheid tussen
een natuurlijke sterfte van 99,9%en een die groter isdan die waarde. Dat is niet
mogelijk: tervaststellingvaneffecten zijnlaboratoriumexperimenten noodzakelijk.
Nematoden
Het gebruik van sedentaire organismen als indicatoren in zee en estuarium is
aantrekkelijk vanuit het oogpuntvanbeschrijving vaneenbepaalde plaats;niet-sedentaire soorten kunnen recent verplaatst zijn, hetzij actief als gevolg van eigen
187

Noordzee
Kwikgehalte in
asvrij drooggewicht fug g~')

west.Waddenzee
base line
Ml. kust
Noordzee
boeien

oost. Waddenzee Eems-Dollard Est.

Fig.7. Kwikgehaltevanmosselenindeperiode1971 - 1973indeNederlandseWaddenzee.
Tussenhaakjes:aantalmonsterspermonsterplaats,iedermonsterbevat60- 100 mosselen
van3-3,5 cm(DeKoek& Kuiper,1981).
beweging, hetzij passief door stromend water.
Bodembewonende nematoden zijn niet strikt sedentair, maar kunnen wel als
zodanig beschouwd worden. Zewordengebruikt opbiocoenoseniveau, waarbijde
soortsdiversiteit degebruikte maat voor de indicatie is. Een moeilijkheid isdat er
veelsoorten zijn en slechts weinig nematodenkenners.
Bouwman(1981)gebruikteeendiversiteitsindexvoordenematoden(fig.8)langs
delengte-as van het Eems-Dollard-estuariumin verband met delozing van grote
hoeveelheden veenkoloniaal afvalwater te Nieuw Statenzijl; daar wordt ongeveer
30-106kgorganisch Cperjaar geloosd (Van Es,1982).
Eenmoeilijkheid bijdeinterpretatie vanfiguur 8is,datalleestuarine gradiënten,
zoals zuurstofgehalte, zoutgehalte en nutriënten, eenzelfde verloop hebben als de
verdelingvanhetafvalwater. Zondermeerisnietduidelijk welkefactoren waarvoor
verantwoordelijk zijn.
Rafaelli &Mason (1981);Warwick (1981);Coullet al.(1981)en Rafaelli (1981)
hebbeneenverhittediscussiegevoerdoverhetgebruikvaneennematode/copepode
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ratio,dieerginteressantis,envoornamelijk leertdatzo'nindexalsindicatorinieder
geval niet universeel bruikbaar is.
Capitella capitata
Wereldwijd staat Capitellabekend alseenkleinepolychaete wormdie voorkomt
opplaatsenmeteensterkeorganischeverontreiniging(Pearson&Rosenberg,1979).
Hetklassiekeantwoord opdevraagwaarom Capitellaopzulkeplaatsenleeft,isdat
zeinhogematetolerant zijnvoorlagezuurstofgehalten. Bijeendaartoe uitgevoerd
experiment (Reish, 1970)bleekechterdat Capitellabepaald niethet meest tolerant
is.Nublijkt dat Capitellabijiedereverstoringvanhet milieuwaarbij deaanwezige
fauna wordt gedood, massaal devrijgekomen ruimte koloniseert (na een olieramp
met eentanker, na het ingraven vaneen pijpleiding, na een red tide) (Gray, 1982).
Capitella iseenechte r-selectievesoort, meteen snellevoortplanting, die vrijwel
hetgehelejaar doorgaat. Niettemin komt Capitellanietvoorindevrijwellevenloze
gebieden in de zuidoosthoek van de Dollard, waar iedere herfst het anaërobe
veenkoloniaalafvalwaterdeaanwezigefaunadoodt.Deredenisheeleenvouding:de
zuidoosthoekvandeDollardheefteenlaagzoutgehalteenCapitellakomtnietvoor
bij saliniteiten lager dan 10%0(g/kg).
Aërobe heterotrofe bacteriën
Aërobe heterotrofe bacteriën worden hier behandeld om te laten zien dat het
gebruikvanorganismenalsindicatorenooktotgeheeltrivialeconclusieskanleiden.
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van het Eems-Dollard-estuarium: gemiddelden van alle verzamelde monsters. 0 Km=
NieuwStatenzijl (Schroder& VanEs,1980).

Metexcusesaandeauteurs(Schroder&VanEs,1980),aangezienzijhunartikelniet
hebben geschreven voor het doel waarvoor ik het hier gebruik, beschouw ik hier
sedimentbewonende bacteriënenwelaantallen langsdelengteasvanhet estuarium
(fig.9).
Als gevolg van natuurlijke processen wordt organisch koolstof in de Dollard
aangevoerd en opgehoopt. Bovendien wordt met het veenkoloniaal afvalwater
organisch koolstof aangevoerd door de Westerwoldsche Aa. De beide porties
organisch koolstof zijn van ongeveer gelijke grootte. Hoewel er een duidelijke
correlatie is tussen de hoeveelheid organisch koolstof per gram sediment en de
aantallenbacteriën,vindikdathiernietgesprokenkanwordenvan indicatorfunctie
vande bacteriën ten aanzien vande koolstofverdeling.
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Slot
In het bovenstaande zijn een aantal indicatororganismen voor verschillende
verschijnselen opgevoerd. Daaruit blijkt dat op hogere organisatieniveaus eigenlijk
alleen detoppredatoren bruikbaar zijn alsindicatoren voor devaststellingdat eriets
mis is: een 'early warning' systeem (hoewel het vaak ook bepaald niet vroeg was,
voordat het systeem reageerde!) (Cairns & Van de Schalie, 1980). Bij gebruik van
evertebraten alsindicator (indezinvan Odum)zienwevrijwel nooiteffecten; erisin
het algemeen een uitgebreide analyse nodig.
Gelet op de regeringsdoelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van het water in
de Waddenzee (zie mijn inleiding) is het droevig gesteld:
- Er komen vrijwel geen bruinvissen en tuimelaars meer voor.
- De zeehondenpopulatie bestaat nog slechts dankzij de immigratie van ook reeds
gedeeltelijk vergiftigde dieren.
- Populaties van grote stern en visdief zijn in de laatste 30jaar gedecimeerd.
Deze voorbeelden kunnen met vele andere uitgebreid worden.
Het inhet begin van ditartikelgenoemde boekje van Colinvaux eindigtals volgt:
'As longasthefinding ofnewwaysinwhichto livewasleft to natural selection there
was always a tenuous peaceful coexistence of the living things on earth. But
eventually one kind of animal found it possible to occupy new niches at will,
escaping the ancient constraint of a fixed niche that is imposed on all others by
naturalselection . . . Theactivities ofthisnewform ofanimalareinevitablyhostile to
the interest ofalmost allthe other kinds. It has beencarrying on thisnewwayof life
for only nine thousand years.'
Ik heb op één punt kritiek op het boekje van Colinvaux. Ik begrijp niet waarom
het heet:'Why are bigfierce animalsrare'. Demens iswaarschijnlijk de algemeenste
van de 'big fierce animals'.
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Complexe systemen- Inleiding

G.P. Hekstra

Uit de voorgaande bijdragen blijkt dat er talloze interacties zijn tussen lucht,
water,bodem,chemischestoffen enbiotischefactoren. Voorzoverdieinteractiesop
één en dezelfde standplaats betrekking hebben, kan men van verticale relaties
spreken. Daarnaast bestaan er horizontale relaties tussen geografische gescheiden
gebieden;daardezeindevolgendehoofdstukken onderbelicht blijven moeterhier
even op worden gewezen.
'Environmentalindicators'
Horizontalerelatieszijnmeestalgrensoverschrijdend endusinternationaal,zoals
klimaatsvraagstukken, oceaanverontreinigingen ende Europees-Afrikaanse vogeltrek. Veleinternationale organisaties houden zichmethetmilieubezig,metdealof
niet uitgesproken bedoeling te willen weten of we er als mensheid of groep van
landen opvoor-ofachteruit zijngegaan. Regelmatigwordtde 'milieuthermometer'
opgenomeninzogenaamde'StateoftheEnvironment'-rapporten. NadatdeCouncil
of Environmental QualityindeVerenigde Staten hiermeein 1970isvoorgegaan,is
het een terugkerende bezigheid geworden in het kader van de Europese Gemeenschappen, de Raad van Europa, deOrganisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (OESO), de Economische Commissie voor Europa van deVerenigdeNaties(ECE)enhetVN-Milieuprogramma(UNEP).Hiervoor zijn 'environmental indicators' nodig en de vraag is of die overeenkomen met de ecologische
indicatoren waarover wehier spreken. Dat isniet het geval en het volgende voorbeeld illustreert dit (UNEP-ECE, 1981).
Drie Oosteuropese en drie Westeuropese landen bleken bereid te zijn om na te
gaan wat men zoal onder 'environmental indicators' verstaat. Onze oosterburen
kwamen aandragen met statistieken van woningbouw, sociale, medische, sanitaire
ennutsvoorzieningen,terwijldewestelijkelandenmeernadruklegdenoptypenvan
bodemgebruik en emissies van verontreiniging, maar nauwelijks op ecologische
kwaliteitskenmerken engrensoverschrijdende milieuproblemen.
Indicatiealsalgemeenbegrip
De algemene betekenis van indicator is aanduiding dat er iets aan de hand is.
Daarna ishetpasvanbelanganalyseerbarekenmerkentevinden,devariabelenof
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parameters. Alsmeteenzekereregelmaat enineengroot gebied eenverschijnsel is
gemeten, kan van biologische of ecologische meetnetten gesproken worden.
Eenvoorbeeld hiervan isdevogeltrek(Kwak&Stortelder, 1981).Wieoog heeft
voordegeringekleurverschillen tussen onzeinheemseendeScandinavische vogels
en ook voor hun verschillend gedrag, ziet aan het binnenvallen van de noordelijke
vogels dat aldaar deherfst enwinter inzet. Maar vogeltrek iszocomplex dat geen
éénduidig verband valt te leggen met één enkele factor. Temperatuur, lichtintensiteit,daglengte,voedselendehormonaleinterneklokwordenzintuigelijkenfysiologisch geïntegreerd tot trekgedrag. Trek is in algemene zin een indicator van een
complexgebeuren,maarhetwordtpasinteressantalsuitjarenlangeobservaties(dus
monitoring)valtafteleidendaterveranderingen optredenofinaantallentrekkersof
overwinteraars ofintrektijdenentrekrichting. Danisersprakevanparametrisering
op grond van een ecologisch meetnet. Signaleren enevalueren zijn defuncties van
zulke meetnetten.
Factoren entrends
Slechts zelden zijn veranderingen tegelijkertijd monofactorieel (zoals fosfaatafhankelijkheid) enkleinschalig(eenofenkeleindividuen)zoalsinhethoofdstuk van
Oosterveldaanpaardebloemenstaatbeschreven.Bijderoofvogelsterfte inoostelijk
Nederlandindejarenzestig(VanOs, 1981)koneenmonofactorieel verbandworden
gelegd met zaaizaadontsmettingsmiddelen. Maar de snelle achteruitgang van de
zeehonden in de Waddenzee iszeker niet monofactorieel met PCB's inverband te
brengen (Reijnders, 1980).Teveel nadruk op PCB's zou weleens kunnen afleiden
vanmogelijke andere oorzaken. Deachteruitgangvandegrotesternsaanheteinde
van dejaren zestig kon zeer aannemelijk worden verklaard uit een enkele grote
lozing van drins en was dus vrijwel rechtstreeks te parametriseren. Van de alom
sterkeuitbreidingen van kokmeeuwenenzilvermeeuwen kanechterslechtsworden
gezegd dat het een indicator is van algemene milieuverontreiniging, vooral door
kwistigrondstrooien vanvoedselresten vandewelvaartsmaatschappij: dusnauwelijks teparametriseren, laat staan te 'monitoren'.
Zowel het ontbreken als het aanwezig zijn van iets kan als indicator worden
genomen.Alsbeekprikkenendonderpaddenondanksstriktebeschermingkrachtens
deNatuurbeschermingswet steedszeldzamerworden,isdateenindicatie,maarhetis
niet duidelijk waarvoor: waterverontreiniging door gierlozingen of biotoopvernietigingdieeufemistisch doorcultuurtechnici als'normalisatie'wordt gepresenteerd.
Het opdringen van ruderale vegetatiesin Nederlandse duinvalleien iseen indicatie
van zoweleutrofiëring als uitdroging (Van Dijk, 1982).
Ecosysteemparameters alsindicatoren
Ook meercomplexe variabelen, zoals populatiedynamica, diversiteit, zeldzaamheid,trofische structuur enstabiliteit, kunnenalsindicatordienen.Bijpopulatiedy194

namica gaat het om legselgrootte, broedsucces, predatiedruk, draagkracht van het
milieu en andere dichtheidsafhankelijke factoren waarmee vitaliteitsindices van
soorten bepaald kunnen worden,zijhetzeerarbeidsintensief. Soms blijkt echteral
datordentelijk ecologischonderzoeknutteloos.Alsjemiddenmei- hartje broedseizoen- hondertallen grutto's(kensoort bijuitnemendheid voorvochtige graslanden
zoals Beintemaaangeeft) langsdeoeversvandeOostvaardersplassen ziet rondhangenindichtheden verboven dieindenatteweilanden, dan ligthetvoor dehand te
veronderstellendatditeenindicatieisvooreenverstoringvandepopulatiedynamica
vandegrutto'sdoorcirkelmaaiersdienestenmetjongentotmoesvermaaldenende
oudersnaareldersverdreven.Willenwedusecosysteem-indicatorengebruiken,dan
moetenwevooraf zekerheid hebbendat dienietworden verstoord door artefacten
zoals maairegimes enerzijds of het bijvoeren of het plaatsen van nestkasten anderzijds.Enzelfsdanzijnnogtwijfels mogelijkomtrentdezuiverheidvandebiologische
informatie, want die kan zijn ontleend aan geografisch verschillende populaties.
Alvorens bijvoorbeeld aan de populatiedynamica van korhoenders een indicatorfunctie toe tekennen, moet worden vastgesteld ofersprake isvan populatie-genetischeverschillen(inNoorwegen veelmeereenbosvogeldan hier)ofvaneentekort
aan inzicht in de overige factoren die maken dat in verschillende gebieden slechts
verschillende trajecten van een veel bredere amplitude van habitats wordt gerealiseerd (Maréchal, 1983).
Zo kan de steekproef van een onderzochte populatie een probleem zijn als het
gebied te klein isvoor een goede steekproef. Devaststelling of een indicatorsoort
zich leent voor parametrisering isdaarom meestal pas mogelijk na afloop van een
longitudinaalonderzoek,zoalshetbroedvogelonderzoek inDrenthe(VanOs,1981)
of het bodemonderzoek met regenwormen (beschreven in het hoofdstuk van Eijsackers).
Diversiteit enstabiliteit
Ecosystemen functioneren als waren ze één reusachtig organisme waarbinnen
terugkoppelingsmechanismen zorgenvoorregulatieenstabiliteittussendetrofische
niveaus (primaire producenten, herbivoren, carnivoren en reducenten) en tussen
soorten op eenzelfde niveau. Verschil in soortdiversiteit kan een indicator zijn van
een complex fenomeen zoals landbouwkundig beheer.
Een Zwitsers onderzoek (Luder, 1982) vermeldt voor boomgaarden en andere
boomrijkegebieden50vogelsoortentegen31 opopenlandbouwgronden. Dediversiteitis10- 29voorboomrijke percelenen 1 - 11 voorakkersenweilanden.DeBoer
enBeintema makeninhunhoofdstukken achtereenvolgens duidelijk datdespectaculaire afname in de diversiteit in de Nederlandse graslandvegetaties en in de
weidevogelstand indicatoren zijn voor complexe veranderingen in bemesting, ontwatering en beweiding. Eveneens op ecosysteemniveau kan men kijken naar de
veranderingenindeinteractiestussenplanten,dierenenmicro-organismen,zoalsbij
bloembestuiving, strooiselafbraak en predator-prooi-relaties. Het disfunctioneren
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van een ecosysteem uit zich in wat wij plagen noemen...Veel landbouwkundig
onderzoek isgericht op het voorkomen van dit disfunctioneren en heeft daardoor
niet weinigbijgedragen tot kennis van ecologische principes.
Stof-, energie-,en informatiestromen
Inelkecosysteemzijnmaterie,energieeninformatiedefundamentele peilers;hun
stromen (inruimteentijd) zijn onlosmakelijk verweven. Dank zijhetvoortrekkerswerkvan onderzoekersalsdeOdum's(Eugeneen Howard), Margalef, Macfadyan
enPimentelzijnwedichtergekomenbijeendusdanigeparametriseringvanstromen
van mineralen en van energetische rendementen op deverschillende niveaus in de
voedselpyramide alsmedebijdeselectievangenetischeinformatie, datdaarmeeeen
verantwoord beheer van ecosystemen mogelijk wordt. Het moeilijkst isdat echter
t.a.v. de beheersing van informatiestromen, dus het beheer van genenreservoirs in
breedste zin.
Naastpolitiekewilenmachtomdereedsoverweldigendekenniseninzichtent.a.v.
hetmilieuwerkelijk toetepassen,signaleertTinbergen(1982)tweecrucialegebieden
waar nog uitbreiding van fundamentele kennis nodigis:
- De rol van de biosfeer in het klimaatgebeuren, d.w.z. de relatie van het klimaat
met de bio-geo-chemische kringlopen van koolstof en de klimaat-biosfeer-interacties.
- Degevolgenoplangetermijnvoordestabiliteitvanafzonderlijke ecosystemenen
de biosfeer als geheel van de sluipende maar in hevigheid toenemende genetische
erosie:hetvoorgoed verlorengaanvangenetischediversiteitdieinmiljoenenjaren
werd opgebouwd.
Aan de klimaat-biosfeer-interacties iseen apart symposium gewijd in het kader
van het klimaatonderzoeksprogramma van de Europese Gemeenschappen (Lieth,
1983).Naardelange-termijn-effecten vangenetischeerosiekan menslechtsgissen.
Het uitsterven van soorten leidt zeker tot verarming van ecosystemen, maar heeft
nognergenstot katastrofale situatiesgeleid. Dat inNederland sedert hetbeginvan
deze eeuw meer dan vijftig soorten inheemse planten zijn verdwenen en enige
honderdensoortenzeldzaamzijngewordenverontrustslechtseenzeerkleinefractie
van de bevolking.
Aan anthropogenisering, het vrijwel alom dienstbaar maken aan de mens, ontkomtvrijwelgeenecosysteem.Datbetekentdatookgeenenkeleecologischeindicatorontkomtaan'ruis'doorartefacten endathetsteedsmoeilijker wordthetsignaal
vanderuisteonderscheiden.Vanuiteenoogpuntvaninformatiestromen ishetgoed
tewijzen ophetbelangdat DeBoerinzijn hoofdstuk toekentaan vegetatierelicten
als kerngebieden voor een beleid dat op milieuherstel isgericht.
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Lijnen van onderzoek
Om meer vat tekrijgen opdecomplexiteit ismulti-eninterdisciplinair onderzoek
nodig, en wel heel in het bijzonder in Biosfeer-reservaten, waarvoor de conceptie
werd ontwikkeld vanaf 1973in het UNESCO-programma 'Man and the Biosphere'
(MAB). In hun studie over zin en onzin van biologische meetnetten komen Meijers
& Van Selm (1982) en Meijers et al. (1982) tot de conclusie, dat alleen een aanpak
zoals voorgestaan in biosfeerreservaten zinvol is. Het meetnet omvat fysische,
chemische,biotischeenantropogene variabelen. Wellicht kaninNederland de Raad
voor Milieu en Natuur Onderzoek nieuwe aandacht vestigen op het belang van een
internationaal samenwerkingsprogramma als het MAB en wordt ooit nog eens het
Waddenzeegebied een grensoverschrijdend biosfeerreservaat.
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Vegetatie alsindicator van milieu en milieuveranderingen

Th.A.de Boer

Inleiding
Het begripvegetatiewordt verschillend gehanteerd. Invelegevallen wordt hetin
dealgemenezinvanbegroeiinggebruikt. Danvallenonderhetbegripvegetatiealle
plaatsen waar planten groeien, dus bossen, land- en tuinbouwgewassen, grasland
enz. In de vegetatiekunde ishet begrip vrij eenduidig geformuleerd. Hier verstaat
menondervegetatiedeopeenbepaaldeplaatsgroeiendeplanten,bestaande uitéén
ofmeersoorten, waarvan decombinatie,verhoudingenruimtelijke rangschikking
in afhankelijkheid van de groeiomstandigheden en de onderlinge concurrentie en
aanpassing, zijn ontstaan.
Uit veel veldonderzoek is gebleken dat er vegetatietypen, plantengemeenschappen, of hoe men ze ook wil noemen, zijn te onderscheiden. Dit is gebleken
zowel door het maken van een analyse van de floristische samenstelling na een
methodevanselectievanhetopname-areaal,alsdooreenaselectewijzevanbemonsteringvialijnen oftransecten(Westhoff &Den Held, 1975;DeVriesetal., 1954).
Naast de analyse van de vegetatie is in diverse onderzoeken ook de betrokken
standplaats (groeiplaats) opeenaantalabiotischefactoren geanalyseerd (Kruijneet
al., 1967). Hierbij werd een duidelijk verband gevonden tussen de floristische
samenstelling en degeanalyseerde abiotische factoren.
Gewapendmetdezekennisishetdaardoormogelijkgewordenaandehandvande
floristische samenstelling van devegetatie eenschatting tegeven van de abiotische
groeifactoren, zomenwildemilieuomstandigheden vanbepaaldeterreinen. Brengt
mendealdusgedefinieerde vegetatietypen opeentopografische kaart, dan kanhet
ruimtelijk patroonvanéénofmeerfactoren vanhetabiotischemilieuhieruit afgeleid
worden (De Boer, 1956).
Geziendebelangrijke waarden diedevegetatie(insommigegevallen begroeiing)
voor defauna heeft, ten deleals voedsel,ten delealsverblijfplaats (biotoop), geeft
een vegetatiekaart tevens inzicht in de mogelijkheden voor diersoorten. Uiteraard
verondersteltditwelkennisoverderelatietussenvegetatieenfauna(Sikkema,1973;
Slob, 1975).
Uithetbovenstaande isteconcluderendat devegetatiekaart ookeen belangrijke
bijdrage kanleverenaan delandschapsecologie vaneengebied (De Boer, 1965)en
ook gebruikt kan worden voor de formulering van de belevingswaarde van het
landschap.
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Vegetatie-indeling enmilieuïndicatie
Wanneer deabiotischefactoren van het milieu sterk uiteenlopen zullen er inde
regel grotere verschillen in de samenstelling van de vegetatie zijn dan bij minder
uiteenlopende verschillen. Groteverschillen invegetatietypen kunnen ook ontstaan
doorverschilleningebruikdoormensendier,ofverschilleninbeheerdoordemens.
Infeite zijn dit dus biotischefactoren, dievan invloed zijn op devegetatie.
De in structuur en floristische samenstelling meest uiteenlopende terrestrische
vegetatietypenzijntedankenaanditverschilingebruik.Zoalsdebossen,dietendele
zijn geplant, maar waarin ook de ondergroei nog veel overeenkomst vertoont met
dievan devroegerevannature ontstane bossen. Waar door branden, beweidenen
maaien van de vroegere bosvegetatie graslanden zijn ontstaan hebben wemeteen
heelander vegetatietypevandoen. Hierhebben wealleentemaken meteen kruidlaag,terwijlindebossenoverhetalgemeendrievegetatielagenvoorkomen, namelijk
kruiden, struiken en bomen.
Door verschil in abiotische factoren, zoals grondwaterstand, zuurgraad van de
grond, natuurlijke verschillen in plantevoedende stoffen en in geringere mate de
textuur enstructuur vandegrond, ontstonden duidelijke verschillen in floristische
samenstelling van deze graslanden (zie ook het hoofdstuk van Brouwer; DeVries,
1948). Daarnaast had het gebruik als weiland of als hooiland grote invloed opde
floristische samenstelling.
Daarditgebruikvanhetgrasland invelegebiedenvanNederlandeeuwenlangop
dezelfde plaats hetzelfde was,ontstond een relatief stabiele vegetatie. Het hooi dat
gewonnenwerdvanhetvervandebedrijfsgebouwen gelegengrasland,werdopstal
opgevoerd. Verreweg het grootste deel van de plantevoedingsstoffen kwam in de
mestterecht. Metdezemestwerdhetweiland dichtbijhuisbemestenopgemengde
bedrijven het akkerland.
Erontstond duseenstroomvanmineralendiezichvanhetverafgelegen grasland
verplaatste naar het dichtbijgelegen grasland. Hierdoor verschraalde het hooiland
steedsverderenontstonden zogenaamdeblauwgraslanden, vegetatiekundig 'Molinietum' genoemd. Hier kwamen zeer veel plantesoorten voor (tot in sommige
gevallen 120soorten)enoverheerstenMoliniacaeruleaenCarexpanicea. Laatstgenoemde soort gaf door zijn blauwachtig blad, te zamen met een aantal paars-en
blauwbloeiende kruiden, denaam blauwgrasland (De Vries, 1926).
Dichter bij huis werd door de ophoping van plantevoedende stoffen en het
conserverend beheer van altijd beweiden, een heel ander type graslandvegetatie
gevormd. Hier overheerste Lolium perenne met Poa-soorten. Deze graslanden
hadden een frisse groene kleur. Tussen beide typen had men allerlei overgangen.
Hierdoor ontstond indeveenweide-gebieden debekendezoneringdieinwatafgezwaktevormaanheteindvandeveertigerjarenvandezeeeuwnogopgrote schaal
waswaar te nemen.
Devegetatietypenvanbossen,heidenengraslandenhaddendusdanige duidelijke
verschillen in floristische samenstelling, dat ze ieder hun eigen combinaties van
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kensoorten hadden (Westhoff &Den Held, 1975).
Demenshad door zijn wijzevangebruik enbeheer diversiteit aan het abiotische
milieutoegevoegd.Doordathetgebruikinbepaaldegebiedenzichmoestaanpassen
aan van nature bestaande verschillen werden deze verschillen vaak versterkt. Een
voorbeeld is het verschil in hoogteligging ten opzichte van het grondwater. De
akkerswerdenopdehogeregrondengelegdendegraslandenopdelageregronden.
In het huidige cultuurlandschap zijn deverschillen aan het vervagen. De tegenstelling in het gehalte aan plantevoedende stoffen, die door verschillen in gebruik
waren ontstaan, zijn door import van voedingsstoffen bijna overal weer geëgaliseerd.Maarnuishetheleabiotischemilieuopeenhogerniveauvan voedingsstoffen
gebracht. Bovendien isbijvoorbeeld bijgrasland hetgebruik van allepercelenveel
uniformer geworden, namelijk afwisselend weidenenmaaien. Hierdoor kunnende
verschillen die van nature bestonden, zoals verschillen in vochtvoorziening en
textuur van de grond, zich ook veel minder uiten in verschillen in floristische
samenstelling van devegetatie.
Een zelfde uiteenzetting zouden wekunnen geven voor de verandering van de
vegetatie op bermen en in sloten.
Vegetatie-indeling inhethuidige cultuurlandschap
Wilmenopditmomentinhetcultuurlandschapeenvegetatie-indelingmakendie
iets omtrent milieuverschillen zegt,dan kan meninvelegevallen niet meergebruik
makenvanalleenverschillenincombinatiesvanplantesoorten;hetaantalsoortenis
daarvoor tekleingeworden. Alleendieplantesoorten welkehetruimeaanbod aan
plantevoedende stoffen omzetten in hogere groeisnelheid konden zich handhaven.
De andere soorten verdwenen in de meeste gevallen door gebrek aan licht in de
gesloten welige begroeiingen (Kruijne, 1964). Het blijkt echter dat de mate van
bezetting in de vegetatie van de nu nóg voorkomende plantesoorten samenhang
vertoont met deinvloed dieeengroeifactor op destandplaats uitoefent.
Om dit vast te stellen is men langs twee methoden te werk gegaan. Bij de ene
methode gaat mennainwelkemateplantesoorten invegetaties,dusin afhankelijkheid van de groeiomstandigheden en de onderlinge concurrentie en aanpassing,
meer dan statistisch toevallig, samen voorkomen. Deze methode wordt ook wel
clusteranalyse genoemd, omdat men wiskundig gesproken clusters van plantesoorten krijgt. Met enige ecologische kennis van enkele soorten kan men dan
veronderstellen welke groeiomstandigheden bij deze cluster horen. Doordat deze
clusters meerdimensionaal zijn, kan men ook voorspellen welke groeiomstandigheden veroorzaken dat eencluster op een bepaalde plaats ten opzichtevan het
assenstelsel in een grafische voorstelling terecht komt (De Vries et al., 1954; De
Lange, 1972).
Eenandere methodeis,door opeengrootaantalplaatsen eenvegetatieanalysete
maken en tevens diverse groeiomstandigheden te analyseren, zoals bodemvochtvoorziening,fosfaat- enkaligehalteenpHvandegrond.Kruijneetal.(1967)hebben
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ditgedaanbij 1577graslandenwaarin453plantesoortenwerdenaangetroffen. Ditis
geanalyseerd aan de hand van botanische monsters en analyses, waarbij men de
frequentiepercentages per soort op de proefvlakten vaststelde. Daarna zijn de
waargenomen groeifactoren geclassificeerd, zodat bijvoorbeeld een aantal fosfaatklassenengebruiksklassenwerdenverkregen.Vervolgensishetrelatievefrequentiepercentage berekend, betrokken op het gemiddelde voorkomen per groeifactor,
zodat ook minder voorkomende soorten genormaliseerd werden. Zodoende kreeg
men van alle soorten een vergelijkbaar overzicht van de hoogte van het relatieve
frequentiepercentage perklassevandediversegroeifactoren. Ditgeeft dusdekans
aan ofmeneensoort bijvoorbeeld inmeerdereofminderemate opnatte,vochtige,
matigdrogeofdrogestandplaatsen kanaantreffen. Dooreenbepaalde rekenwijze
toetepassen,waarbij rekeninggehouden werd metdematewaarin de plantesoort
voorkomt, werd per plantesoort en standplaatsfactor een indicatiegetal berekend.
Hierdoor kan, nadat van een vegetatie een analyse gemaakt isen men per plantesoort de bijbehorende indicatiegetallen vermenigvuldigt met het percentage waarmededesoortindeanalysevoorkomt,deindicatiewaardevandevegetatieberekend
worden voor deverschillende standplaatsfactoren.
Maar men moet er rekening mee houden dat een plantesoort over een zekere
breedte vandegroeifactorklassen verspreid voorkomt eninhetgunstigstegevalin
zijngemiddeldematevanvoorkomen eentopbijeenbepaaldeklasseheeft (Kruijne
etal., 1967).
Een andere doch minder overzichtelijke methode voor het toekennen van een
indicatorwaardeaanplantesoortenvoormilieufactoren is,uitallerleiwaarnemingen
(helaasnietaltijdgoedvergelijkbare) kennisteverzamelenoverhetvoorkomenvan
plantesoortenendanaandehanddaarvandemilieufactoreenindicatiewaardetoete
kennen (Ellenberg, 1979;Londo, 1975).
Met deze voorkennis, gecombineerd met vegetatieanalyses van de nu voorkomende begroeiingen, hebben we groepen van zogenaamde indicatorsoorten opgesteld. Dezezeggen iets overeen complex van groeifactoren, of een afzonderlijke
groeifactor (De Boer, 1956). Naarmate een dergelijke groep met een hoger
bezettingspercentage voorkomt, duidt dit op een sterke invloed van bepaalde
groeiomstandigheden.
Voor de volgende groeifactoren en beheershandelingen onderscheiden we
groepenvanplantesoorten diedezeindiceren:deeutrofiëringsgraad, devochtvoórzieningstoestand, dewijzevangebruik, zoalsbeweidenenmaaienvangrasland,en
bij wegbermen en sloten de mate van mechanische verstoring (De Boer&Ferrari,
1956).
Vochtvoorzieningsklassen
Zoonderscheidenwe,gebaseerd opdegenoemdeonderzoekingeneneigenonderzoek,groepenvanindicatorenvoordewaterhuishouding vandebodem,dievochtof droogte-indicatoren genoemd worden. De mate van voorkomen van eenderge201

lijke indicatorengroep wordt in een klasse van bezettingspercentage uitgedrukt.
Aangezien de samenhang met verschillende grondwatercurven afgezet in de tijd
afhankelijk isvan o.a. detextuur enhet organische-stofgehalte vandegrond, isde
indicatienietzondermeeruittedrukkeningrondwatertrappen(DeBoer&Ferrari,
1956).
Opdeuitdevegetatieafgeleidde kaartbetreffende devochtvoorzieningkomende
klassenvoor,dieeenmatevanvochtvoorziening uitdrukken. Indelegenda vinden
wetermen als nat, vochtig,iets droog enz.voor de klassen.
Uit studies over de samenhang van de uit de vegetatie afgeleide vochtvoorzieningskaartenbijvoorbeeld eengrondwatertrappenkaart blijkterperbodemtypeeen
bevredigende samenhang te zijn. Toch zijn er altijd afwijkingen, zowel naar de
nattere als naar de drogere kant. Bij nader onderzoek blijkt dit verschillende
oorzaken te hebben. Dat kan komen door het methodologische verschil tussen
vegetatie-enbodemkartering. Bijdebodemkartering ismen bijhet bepalen vande
grenstussenkaartvlakkendietotuiteenlopendebodemtypenbehoreninsterkemate
afhankelijk vandedichtheidvanhetboorpuntennet. Uiteraardwordtdaarbij rekeninggehoudenmetdeuiteindelijkeschaalvandebodemkaart. Daarnaastmaaktmen
gebruik van bijvoorbeeld kleine hoogteverschillen in het terrein. Men kan echter
nooit zo nauwkeurig werken als bij het waarnemen van verschillen in floristische
samenstelling, waarmee degrenzen van een vegetatiekaart worden bepaald. Deze
zijndirectinhetterreinvasttestellen.Hoewelhieruiteraard ookhetgegevenspeelt,
dat in het veld niet altijd scherpe grenzen bestaan tussen verschillen in floristische
samenstelling, dus ook niet tussen de daaruit af te leiden vegetatie-eenheden. Dit
speelt zeker een rol bij de indicatie die de vegetatie omtrent de vochtvoorziening
geeft. Toch kan bijvoorbeeld bij grasland in sommige gevallen de perceelgrens
samenvallen metvegetatievochtklassen. Deoorzaak kandanverschillen inbegreppelingen onderbemaling zijn (Kop, 1965).
Naast hetverschiltussendegrondwaterklassen endevegetatievochtklassen door
de hierbovengenoemde oorzaken, zijn er ook nogandere oorzaken achteraf inhet
terrein vast te stellen. Een slechte doorlatendheid boven in het bodemprofiel en
dunnelaagjes metgoedvochthoudend materiaal kunnen een oorzaak hiervan zijn.
In al deze gevallen reageert de floristische samenstelling daar duidelijk op, in
afwijking van de grondwaterstandsklassen.
Ook komt het voor, dat men een mengsel van vocht- en droogte-indicatoren
aantreft bijvoorbeeld bijeenbodemprofiel waaroprelatiefgeringediepteondoorlatend materiaal, als keileem of tertiaire kleivoorkomt. In regenrijke perioden isde
grond hier zeer nat, maar bij langere tijd van droogte is de grond hier ook gauw
uitgedroogd.Eenenanderhangteveneensafvandehellingvanhetoppervlakvande
ondoorlatende laag ten opzichte van dehellingvan het maaiveld.
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Eutrofiëringsklassen
Wezijnopdevochtvoorzieningsklassen watdieperingegaanomhetprincipevan
de vegetatie als indicatie van een milieufactor te schetsen. Hetzelfde principe is
gebruikt vooreenuitdevegetatieafgeleide indelingvoor dematevan eutrofiëring.
Voor grasland spreken we hier meestal van cultuurdrukklassen, omdat hier de
intensiteit van beweiden en het aantal malen maaien toeneemt in de mate waarin
bemest wordt. Bemesting bepaalt hierbij de eutrofiëringsgraad.
Behalve dat bij toenemende eutrofiëring van bijvoorbeeld wegbermen, slootkanten enwater in de sloten envergroting van decultuurdruk op grasland andere
plantenindicatorenvoorkomenofdebezettingmetdezeplantenindicatoren varieert,
neemt in het algemeen ook het totaal aantal plantesoorten af.
Deoverigegroeifactoren
Op de andere factoren die de groeiplaats beïnvloeden en die door de vegetatie
worden geïndiceerd, gaan wij hier niet nader in. Het zijn verschijnselen alshet vrij
regelmatig openleggen van wegbermen voordeaanlegvan kabelsenleidingen,het
intensiefverwijderen vanwatervegetatiesenhetbeschadigenvandegrasmatdoorte
diepuitmaaien ofdoorverbranding metbijvoorbeeld gier. Bijgeëutrofieerde grond
gaat dit inhetlaatste gevalgepaard methetbinnendringen van soorten alskweekgras, ridder- en krulzuring.
Bij de vegetatiekarteringen worden ook afgeleide kaarten gemaakt, die deze
verstoringen van devegetatie aanduiden (Anonymus, 1982).
Besluit
Doordealdusonderscheidevegetatietypenopkaarttebrengenishetmogelijkom
bijvoorbeeld eengoed inzichtteverkrijgen vanhetpatroon vanvochtgradiëntenen
eutrofiëringsklassen.
De naast deindicatorsoorten voorkomende plantesoorten gevenvaak nogenig
inzicht overdevroegerevegetatieterplaatse.Ookgeeft devegetatiekaart door zijn
totaledekkingvaneengebied,inclusiefdemeernatuurlijke vegetatieslangspercelen
en sloten en van wegbermen, een indruk van de vroeger aanwezige vegetaties.
Daardoor is uit een vegetatiekaart van dit moment inzicht te verkrijgen over de
opgetreden milieuveranderingen.
Uit vegetatieonderzoek van 30tot 50jaar geleden bestaat er een globale kennis
over de toen voorkomende vegetatie-eenheden en hun ruimtelijke verspreiding.
Doordat nu in diverse gebieden inverband met het opstellen van landinrichtingsplannen of bestemmingsplannen o.a. door het CABO vegetatiekaarten worden
vervaardigd,kanmeningrotelijneneveneensietszeggenoverdemilieuveranderingen die plaatsvonden indeafgelopen 30tot 50jaar.
Verder kan men ook iets afleiden uit het ruimtelijk patroon dat de vegetatie203

kaart te zien geeft, namelijk welke milieuveranderingen nog in dçlen van het gebied
te verwachten zijn bij onveranderd beleid.
Gelijktijdig metdeuitvoeringvandevolledigeterreindekkende vegetatiekartering
worden ook voor het gebied de groeiplaats van zeldzamere planten aangegeven.
Hierdoor krijgt men extra informatie over opgetreden milieuveranderingen. Vaak
zijn deze soorten de laatste resten van vroeger nog volledig aanwezige vegetatieeenheden, maar nu niet meer gebonden aan vervangende vegetatie-eenheden in het
geëtrofiëerde cultuurlandschap.
Ook geeft de vegetatiekaart informatie over de plaatsen in een gebied waar men
nog de meeste kansen maakt om met een doelgericht milieubeheer de vroegere
plantengezelschappen weer terug te krijgen. Uit onderzoek in proefvakken isgebleken, dat dit afhankelijk van de standplaats korter of langer duurt. Zo verloopt de
restauratie bij droge kalkrijke of zure gronden sneller dan bij vochtige gronden,
zeker als men naar plantengezelschappen streeft met meer oligotrofe omstandigheden (Oomes & Mooi, 1981).
Deconclusie is,dat met behulpvanvegetatiekarteringen milieuveranderingen zijn
tetraceren. Bijéénmalige karteringisditalmogelijk, docheenherhaalde karteringis
natuurlijk beter.(Ziedaarvoor ookdebijdragen van Van Dobben en Van Clausman
& Den Held in het themanummer 'Karteren, monitoring, voorspellen' van de
W.L.O. Mededelingen 1982).
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Plantesoorten alsindicator,toegelicht aan het voorbeeld
van de paardebloem
P. Oosterveld

Algemeen
Gelet ophun specifieke eigenschappen envermogenszijnalleorganismenecologischgenormeerd. Wileenbepaald organismealsindividu kunnen levenentevens
alssoortvoortbestaan,danmoetendeoperationeleomgevingsvariabelenaanzekere
normenvoldoen.Wathungroottebetreft liggendegrenzentussen'minimaalvereist'
en'maximaaltoelaatbaar'. Wanneerergensopaardeaandeecologischenormenvan
het desbetreffende organisme wordt voldaan, zeggen we dat daar zijn 'specifieke
milieu'isgerealiseerd. Indatgevalwordtdegroottevandebetrokken operationele
omgevingsvariabelen altijd beheerst door alle ter plaatse werkzame conditionele,
positioneleensequentiële omgevingsvariabelen, waarvan wijhetgezamenlijk effect
doorgaans omschrijven alsselectie-en regulatiemechanismen.
Omdat organismen genormeerd zijn met betrekking tot die operationele omgevingsvariabelen dievoor henhetkarakter vaneenecologischeparameter vertonen,
kunnen wij ze als indicator gebruiken voor zulke variabelen, maar ook voor niet
meerdandat. Deparametersinkwestievormenvoor onsdemaatstaven ofcriteria.
Van Leeuwen (1983) gaat nader in op de theoretische achtergronden van de begrippen'norm','maatstaf of'criterium'en'indicator',waarbijonderscheid gemaakt
wordttussenindicatoren dienaartoestanden inhetverledenwijzen,indicatorenin
actuele zinenindicatoren die ons eenblik op detoekomst kunnen geven.
Zo vertelt ons, om een eenvoudig voorbeeld te noemen, de aanwezigheid van
waterlelieplantenineenvrijwelgeheelverlandmoeras,datdaarinhetverledenopen
water was en is het bij voldoende kennis van bepaalde vegetatiesuccessiereeksen
mogelijk aandehand vansoortenuithetbeginstadium voorspellingen tedoen over
toekomstige ontwikkelingen.
Met het spontaan verschijnen dan wel blijven of verdwijnen van plantesoorten
hebbenwijmeetinstrumenten inhanden diezowelecologischeals natuurtechnische
indicatiegeven(fig. 1).Deecologischeindicatiegeeft aanwijzingen overdewaarde
van debetrokken ecologische parameters,de natuurtechnische indicatie daarentegenbiedt onseenmiddelomuitspraken tedoenoverdejuistheid vanhetdesbetreffende beheer. Hierwordt uitgegaan vannatuurtechnische normen endito maatstaven,van welke laatste 'soortdiversiteit' en'ruimtelijke zeldzaamheid' er twee zijn.
Indicaties zijn te ontlenen aan soortensamenstelling, talrijkheid, groeiwijze en
grootte persoort,demateendetijdsduur vandebloeienzelfsaankleine morfolo206
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Fig. 1. Indicatieschema,(uit Londo,1983)

gischeverschillen binnenéénsoort. Infiguur 2isvooreenaantalvandezeaspecten
dealgemenetrend weergegeven. Eengrofkorrelig voorkomen vanforse plantendie
lang en rijkelijk bloeien, isnatuurtechnisch ongunstiger dan een fijnkorrelige verspreidingvan schrieleplantjes diemaarkort ofinhetgeheelnietbloeien. Ditgeldt
nietalleenvooralgemenesoortenmaarookvoorrelatiefzeldzamezoalsorchideeën.
Beheerders die verheugd melding maken van grote aantallen kniehoge orchideeën
opplekken waar ervroeger maareenpaar stonden, moeten inhunvreugdegetemperd worden met de mededelingdat het danjuist deverkeerde kant opgaat. Voor
diegenen dieinditverband slechtsindirectecausale relatieskunnen denken,ishet
moeilijk tebegrijpen datdeoverlevingskansterplekkevanmisschienwel1000forse
orchideeën metmiljarden zaden oneindigveelkleinerisdandievaneenstuk ofwat
schriele orchideetjes dievaakhelemaalgeenzaad produceren omdatdeknoppener
net voor de bloei door de konijnen uit gegeten zijn. In het algemeen geldt dat het
natuurtechnisch optimumaandeminimumkantvaneenecologischeamplitudoligt,
zoalsweergegeveninfiguur 3.Wanneersoorten voorkomen aande minimumgrens
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GROOTTEVANSOORTEN

I I II

MATE EN TIJDSDUUR VAN BLOEI
MEER DYNAMISCH EN/OF
MEER VOEDSEL BESCHIKBAAR
R I N D E R DYNAMISCH EN/OF
MINDER VOEDSEL BESCHIKBAAR

Fig. 2. Naast het voorkomen van de soorten als zodanig zijn ook andere aspecten van
indicatievebetekenis.(Londo,invoorb.)
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omgevingsfactoren
in het algemeen meer nutriënten beschikbaar

Fig. 3. Schematische weergave van de mogelijkheden en mate van voorkomen van plantesoorten in relatie tot minima en maxima van nutriënten.

van hun groeimogelijkheden (net genoeg nutriënten beschikbaar), hebben ze een
veel hogere overlevingskans dan wanneer zij voorkomen aan hun maximumgrens
(net niet teveelnutriënten). Degrensvan 'teveel'kanvan het eneop hetanderejaar
makkelijk overschreden worden, bijvoorbeeld met een flinke mestgift. Om de grens
van'te weinig'teoverschrijden zijn,zeker onderdehuidige omstandigheden, decennia nodig.
Voor natuurtechnische indicatieishet optreden vansoorten nooiteenduidiginde
zin van goed of slecht. In het voorbeeld van figuur 4 worden drie groepen van
graslandsoorten genoemd, respectievelijk kenmerkend voor schraallanden, vooroorlogse boerengraslanden enkunstweiden. Uitgaandevan debovenstegroep moet
het optreden van pinkster- en dagkoekoeksbloemen daar negatief beoordeeld
worden; maar wanneer deze soorten echter weer verschijnen ten gevolge van een
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Fig. 4. Natuurtechnische en ecologische indicatie gedemonstreerd aan drie graslandtypen
metde kenmerkende soorten, (uit Londo, 1983)
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verschralingsbeheer op kunstweiden, is dit uiteraard een positieve ontwikkeling
(Londo, 1983).
Veeloorzakenkunnenleidentotdezelfdegevolgendievaaksamentevattenzijnin
termen van nutriëntenvoorziening. Het voorkomen van soorten als haagwinde,
bitterzoet, harigwilgeroosje enkoninginnekruid wijst altijd opdeaanwezigheid op
hun standplaats van veel en gemakkelijk afbreekbare organische resten. Op de
ogenschijnlijk geheel verschillende standplaatsen van deze soorten komt deze afbraak op verschillende manieren conditioneel tot stand. Enerzijds door deaanwezigheid vanveelkalkindegrond,anderzijds doordefactor beweeglijk waterofeen
combinatievanbeideineenminofmeergetemperdevorm.Desoortenzijndusniet
zonder meer directe aanwijzers van veel kalk of beweeglijk water (Van Leeuwen,
1983).
Nooit kan het voorkomen van een plant gekoppeld worden aan één absolute
waardevaneentemetenecologischeparameter. Hetbetreftaltijdeentraject vanmin
of meer of een zekere mate van verschil op zichzelf. Dryasoctopetalagroeit inde
Alpen vrijwel altijd onder basische omstandigheden; nadere analyse leert dat dit
alleenopdieplekkeniswaaropkorteafstand eenvrijsteilepH-gradiëntte'vindenis
van9naar5;dearctischeDryaswordtdoorgaansopveelzuurdere omstandigheden
aangetroffen eveneens bij grote pH-verschillen op korte afstand, maar dan van 7
naar3.
Elkespontaanoptredendeplantesoortindiceertineersteinstantiezijneigenspecifiekmilieu;ditspecifieke milieuwordtnogmaarzeertendelebegrepen,maarbijveel
waarnemersisdeneigingteonderkennen omnahetmetenvanenige omgevingsfactoren de plant zijn milieu maar op tedringen. Deze waarnemers komen dan vaak
later nog weleens voor verrassingen te staan wanneer zehun soort ergens anders
'buiten hun milieu' aantreffen.
Vergelijkenwedenatuurtechnischeindicatiewaardevanplantentenopzichtevan
dieren,dankunnen weconcluderendat voedselspecialisten onderdedieren- veelal
de zeldzame soorten - bij veranderingen in ongunstige zin sneller reageren dan
planten, maar opveranderingen ingunstigezinjuist trager. Bijongunstigeveranderingen in deconditie voor vochtige heidevegetaties ishet gentiaanblauwtje eerder
wegdan de de klokjesgentiaan, maar indien de condities voor de klokjesgentiaan
weer hersteld zijn en de plant zich weer heeft gevestigd, kan het noggeruime tijd
duren voordat ook het blauwtje het systeem weer completeert. Er zijn echter
aanwijzingen dat bij een verschralingsbeheer van graslanden de soortendiversiteit
aan niet-specialistischefaunaelementen eerdertoeneemt dandefloristische diversiteit terwijl de faunadiversiteit bij bemesting ook pijlsnel afneemt. Volgens deze
maatstaf verschaffen dieren sneller informatie, dieechter vanwege de bewerkelijkheid door onderzoekers heelwat minder snelbevestigd zou kunnen worden. Vermoedelijk hangt de snelle reactie van diersoorten op verschraling en bemesting
samen met deverhoogde eetbaarheid van gewassen voor herbivoren naarmate die
planten meer naar de minimumkant van hun ecologische amplitudo verschuiven
(Kuiper, 1979).
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Indicatieaspecten vanpaardebloemen, Taraxacumsp.
Verkennende inventarisaties
Bijhettoepassenvannatuurtechnischeverbeteringsmaatregelenishetvanbelang
omalopkorte termijn tebeschikken overeenindicatie ofdeontwikkelingen inde
gewensterichting,overeenkomstigdedoelstelling,gaanverlopen.Ophet Rijksinstituut voor Natuurbeheer wordt ernaar gestreefd reeksen van soorten op te stellen
waaraan vooruitgang in natuurtechnische zin, bijvoorbeeld met betrekking tot
maatregelengerichtopeenprocesalsverschraling,"afgelezenkanworden.Vanmeer
naarmindervoedselrijke omstandighedenbestaanreeksenbinnendegrassenfamilie
enbinnendegeslachten RanunculusenRumex (RIN, 1979).Juisthetopstellenvan
dergelijke reeksenvanecologischnauwverwantesoortenbinnenééngeslachtzoude.
indicatieinhogematekunnenverfijnen. Voorhetgeslacht Carexheeft Dirkse(1977)
eendergelijkereeksopgesteld.Ookishetvanbelangomoverindicatietebeschikken
zodra er ongewenste ontwikkelingen optreden, en hiervoor een zo breed mogelijk
spectrum van soorten ter beschikking te hebben.
Als het om beheersmaatregelen gaat voor graslanden en wein het begin vande
maand mei om ons heen kijken, vallen met betrekking tot het voorkomen van
paardebloemen bepaalde zaken direct op. Debelangrijkste isdat deverschillen in
dichtheid van het geel in het weidelandschap in grote lijnen verloopt langs de
perceelgrenzen. Deveronderstellingdat hetvoorkomen vandepaardebloem ietste
makenheeft metdeopdatperceeluitgevoerdelandbouwkundige beheersmaatregelenligtdanookvoordehand.Vergelijkingvanboerengraslandenmetweilandperce-len die nog maar éénjaar uit het agrarisch beheer genomen waren, gaven geheel
verschillende paardebloemaspecten te zien. Later bleek dat hiermee een algemene
soortwasgevondenmetbehulpwaarvanopzeerkortetermijnietsoverheteffect van
beheersmaatregelen gezegd kon worden.
In Nederland zijn momenteel 196microsoorten binnen het geslacht Taraxacum
beschreven, verdeeld over vijf secties (Hagendijk etal., 1975en 1982).
Inventarisaties van paardebloemsoorten op meer dan 100 percelen, korter of
langer bij natuurbeschermingsinstanties in beheer, laten een aantal conclusies toe:
- er zijn minder paardebloemen zowel in aantallen als in soorten naarmate het
terrein langer inconstant beheeris,
- erzijnmeeridentiekesoortencombinaties naarmatehetterreinlangerinconstant
beheeris,
- paardebloemen verdwijnen nagenoeg volgens een vaste reeks bij een verschralingsbeheerd.m.v.maaienenafvoeren ineenperiodevan20jaar(Oosterveld,1978).
Na vergelijking van deze inventarisaties met dievan normaal gebruikte boerenpercelenbleekeenglobaleindelingmogelijkvanmicrosoortenineenreeksvanmeer
naar minder dynamische groeiplaatsen. Debeide uiteinden van deze reeks zijn erg
duidelijk.Inhetmiddenvandereeksishetnognietaltijdmogelijk omdesoortenten
opzichte van elkaar opdejuiste plaats tezetten.
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Algemeneecologie vanTaraxacum
Wanneer ingraslanden, plaatsen dicht bij elkaar met enzonder paardebloemen
vergeleken worden,blijkt altijd dat opdeplekwaarpaardebloemen groeien netiets
meeraandehandisdanwaarzeontbreken. Dit'ietsmeer'kanindemeestegevallen
teruggevoerd worden op meer beschikbare nutriënten, in weilanden bijvoorbeeld
daar waar in het verleden eens dierlijke uitwerpselen terecht zijn gekomen. In
permanente hooilanden, waarinderegelweinigpaardebloemen meer voorkomen,
blijken ze vaak te staan op mierennesten, waar door de activiteit van de mieren
regelmatig nieuwe mineralen uit de ondergrond ter beschikking komen.
SoortenvandesectiePalustria Dahlst.,dieinNederland nuvrijzeldzaamtotzeer
zeldzaam zijn geworden, zijn alleen daar te vinden waar 'van nature' periodieke
overstromingen plaatsvinden metaanvoervan nieuwevoedingsstoffen. Soortenuit
desectiesErythrosperma Dahlst.,dezgn.duinpaardebloemen metdedoorgaans fijn
verdeelde bladen, kunnen aangetroffen worden op plekken waar voedingsstoffen
door middel van stuivend zand aangevoerd worden. Waar overstroming erioverstuivingtegelijkertijd plaatsvinden,zijntussenvormengevondendienietduidelijk bij
éénsectieintedelenzijn (Nordenstam &VanSoest, 1974;Hagendijk etal., 1978).
SoortenvandesectieSpectabiliakanmennogvindeningraslandendiemetstalmest
bemest worden, maar bij gebruik van kunstmest verdwijnen ze geleidelijk. De
soortenvandesectieVulgariavermeerderen zichinaantalensoorten naarmateeen
intensiever boerenbeheer wordt toegepast, speciaal in relatie tot bemesting. Een
ecologisch diagram metbetrekkingtot hetvoorkomen vandeverschillende secties
van TaraxacuminNederlandinrelatietotnutriëntenenvochtigheidwordtgegeven
door Oosterveld (1978).
Watindiceert eenpaardebloem ecologisch?
Uit elk van de drie graslandtypen vanfiguur 4iseen duidelijk te onderscheiden
microsoort nader op standplaatsfactoren geanalyseerd: T.nordstedtii Dahlst., de
schraallandpaardebloem diealslaatsteverdwijnt bijeenconstanttoegepastmaai-en
afvoersysteem, T. hamatum Raunk.,eensoortvanmatigbemesteweidelandenenT.
ancistrolobum Dahlst., een soort van ruderale plaatsen, wegbermen en kunstweiden, kortom een 'rommelpaardebloem'. Opéén perceel in het Drentsche-A-gebied
waardezedrieoprelatief korteafstand vanelkaarvoorkwamen,isdebodemdirect
rondom depenwortel van deze soorten ende plant zelf geanalyseerd (tabel 1).
Devolgordevanpaardebloemenvanmeernaarminderdynamischegroeiplaatsen
lijkt verband te houden met de hoeveelheid fosfor in de bodem. Dit vormt een
ondersteuning voor een eerder uitgesproken hypothese van Van Leeuwen dat de
grotevormenrijkdom binnenhetgeslacht Taraxacum,diezichvooralinrecentetijd
ontwikkeld zouhebben,verband zoukunnen houden metdetoenemende matevan
beschikbaarheid van fosfaat in het milieu. Analyse van alle microsoorten van
Taraxacum op dit aspect zou dan ook een, overigens vrij bewerkelijke, methode
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^t
Foto 1. Taraxacum gelricum vS,sectie Palustria.

Foto 4. T. nordstedtii Dahlst. sectie Spectabilia.

Foto 5. T.hamatum Raunk. sectie Vulgaria.
Foto 2. T. lacistophyllum Raunk. sectie
Erythrosperma.

Foto 3. T. obliquum Dahlst. sectie Obliqua.
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Foto 6. T. ancistrolobum Dahlst. sectie
Vulgaria.

Tabel 1. Relatieve gehalten van enkele mineralen in plant en direct omgevende bodem voor drie soorten paardebloemen opéénperceel.
Coëfficiënt
plant/bodem
N

P

K

T.ancistrolobum (n= 10) 7,5 4,0 14,8
T.hamatum(n=\0)
2,2 2,4 13,6
T.nordstedtii (n= 10)
4,6 4,0 22,0

Bodem
humusgehalte Pw Pal
8,0
21,8
16,5

27

25
8

4

9
4

kunnen zijn om deze soorten exact op een rij te krijgen.
De kaliumcijfers bevestigen de boerenwijsheid dat paardebloemen in het algemeen 'kaliumvreters' zijn, die speciaal na het gieren van weilanden veel rijkelijker
zouden optreden. De cijfers betreffende het humusgehalte van de grond suggereren
dat de 'rommelpaardebloemen' directer op anorganische kunstmest kunnen reageren, terwijl de overige hun voeding meer uit afbraak van organische stoffen moeten
betrekken.
De cijfers als geheel maken ook duidelijk dat de verschillende microsoorten van
Taraxacum, ook alstaan zeheeldicht naast elkaar, weldegelijk onder verschillende
condities groeien. Verschillen in omstandigheden die door het intensieve egaliserende agrarische beheer tenietgedaan worden, zouden op deze manier nog uit de
raraxacwm-diversiteit kunnen blijken. Zelfs in zwaar bemeste boerengraslanden is
eenaantalvan 25tot40microsoorten niet ongebruikelijk. Dergelijke weilanden met
eenhogediversiteit kunnen potentieel belangrijk zijn voordenatuurbescherming in
gevallen waar keuzen gemaakt moeten worden.
Wanneer ereen'rommelsoort' aangetroffen wordt ineenschraalland, moeteriets
aandehand zijn. Eenaantaljaren geledenwerden ineenvan onzebeste schraallandreservaten zulke paardebloemen aangetroffen zonderdat terzelfder tijd inde karakteristieke schraallandvegetatie nog iets veranderd was; een halfjaar later bleek dat
muskusratten hetterreingeleidelijk aan hetdraineren waren. Hetwasechteralinhet
voorjaar aan paardebloemen duidelijk geworden dat er wat aan de hand was, want
deze soort is in dit opzicht een zeer snelle aanwijzer.
Een Taraxacum-indicatiesysteem voor de praktijk
Een indicatiesysteem gebaseerd op de microsoorten van Taraxacum is in de
praktijk nietwerkbaar omdat nueenmaal nietverwacht magworden dat beheerders
zich eerst een aantaljaren in de Taraxacum-ta.xonom.ie gaan verdiepen.
Wanneer echter de morfologie van paardebloemen binnen één soort bekeken
wordt, springen een tweetal kenmerken in het oog dieenigermate variëren afhankelijk van de standplaats. In een schraallandreservaat in Friesland dat enerzijds
begrensd isdoor voedselarme heidevegetatie en anderzijds door agrarisch grasland,
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komtalleende schraallandpaardebloem T.nordstedtiinogingeringedichtheidvoor
(fig. 5). De exemplaren aan de agrarische zijde zijn fors van stuk met groene
bladstelen en afstaande omwindselbladen; naarmate de soort dichter bij de hoger
gelegen heide staat, neemt degrootte af, worden de bladstelen geleidelijk roder en
hebben alle planten aaneengesloten omwindselbladen.
Ditverschijnselblijktvoorelkeindividuelepaardebloem optegaan,zijhetdatper
microsoortvrijwelnooitdegehelevariatiebreedtegedektwordt. Schraallandsoorten
opplekkendie geleidelijk meerbemestworden,wordengroen(vanergernis)enlaten
de kraag misnoegd zakken. Rommelsoorten op plaatsen welkegeleidelijk schraler
worden, lopen echterverheugd rood aan enzettenhun kraag op.Inhet voorbeeld
van figuur 5neemt de overlevingskans van de schraallandpaardebloem ter plekke
toèinderichtingvanstandplaats5naar 1. Ookbij eenoptimaalverschralingsbeheer
voor het gehelegebied zalde plant op standplaats 1 zichaltijd handhaven. Opdie
plekimmerszalhetconditioneleeffect vanhetmicroreliëf altijd bewerken dat daar
netietsmeerorganischplantenafval geconcentreerdzalworden- envervolgensdoor
het afstromende regenwater geactiveerd - dan indedirecte omgeving.
Wanneerdeopgesteldereeksvansoortenvanmeernaar minder milieudynamiek
vergeleken wordt op genoemde kenmerken zoals die door detaxonomen gegeven
worden indeFlora Neerlandica (Hagendijk etal., 1982),dan hebben rommelpaardebloemen grotendeelsgroenestelenmetteruggekromdetot afstaande omwindselbladen, de middengroep rose stelen met teruggekromde tot afstaande omwindselbladenendesoortenvanmindertotnietmeerbemestesituatiesrodebladstelenmet
aaneengesloten buitenste omwindselbladen.
Het lijkt erop dat beide kenmerken direct te maken hebben met de hoeveelheid
beschikbaar fosfaat in de bodem. Dit kan van plaats tot plaats envan tijd tot tijd
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Fig.5. Morfologische variatievan T.nordstedtiionderinvloedvandestandplaats.
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verschillen al naar gelang de temperatuur en de fysisch-chemische eigenschappen
vandebodem.Insituatiesvanbodemverdichting- minderzuurstof,dusmeer fosfor
beschikbaar - ontbreken de 'goede' soorten. Na perioden met nachtvorst in het
voorjaar lopen de paardebloemen opmerkelijk roder aan, terwijl gedurende warm
voorjaarsweer de omwindselbladen altijd meer zakken dan de gemiddelde positie
voor de desbetreffende soort; ook dit kan rechtstreeks verband houden met de
beschikbaarheid vanfosfor. Voorstatistischezekerheidinditopzichtzalechternog
heelwatexperimenteelecofysiologisch meetwerkaanditverschijnselgedaanmoeten
worden. Een moeilijkheid bij het aflezen van de buitenste omwindselbladen als
beschikbaarheidsmeter voor fosfor isook dat het 'biowijzertje' meestal kromis.
Wezijn nuechterwelinstaat omeen raraxöcwm-indicatorsysteembruikbaar te
maken voor de praktijk. Met een puntenwaardering voor detwee genoemde kenmerken, waarbij de positie van de buitenste omwindselbladen iets zwaarder weegt
dandekleurvandebladsteel,ontstaan9klassenpaardebloemenvan respectievelijk
2 voor de slechte tot en met 10 punten voor de hele goede (fig. 6). Dezelfde
microsoorten kunnen al naar gelang hun verschijningsvorm een andere puntenwaardering krijgen;inhetgetoondegevalvanT. nordstedtii, deschraallaçidpaardebloem loopt de waarde van minimaal 5 tot maximaal 10 (fig. 5). Wanneer op
statistisch verwantwoorde wijze per beheersperceel 30paardebloemen bemonsterd
wordenendetotalepuntensomgemakshalveweerdoordriegedeeldwordt,onstaat
ereengetaltussen20en 100waarmeepercelentenopzichtevanelkaargewaardeerd
kunnen worden.
Ineengedeeltevanhetruilverkavelingsgebied 'Strijper A'zijnallegraslanden op
deze manier gewaardeerd (Teunissen, 1981). Op iets minder dan de helft van het

Fig. 6. Subjectievepuntenwaarderingtoegepastbij Taraxacum-soortenvoordekenmerken
buitensteomwindselbladenenkleurvanbladstelen.
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totaal aan ruim 300 weilanden zijn geen paardebloemen aangetroffen omdat hier
zeer recent gescheurd en/of opnieuw ingezaaid was. De resterende 165 percelen
kregen een waardering van 20t/m 45 met een piek rond de25.De 17zeer recent
verworven Natuurbeschermingspercelen waar nu éénjaar niet meer gemest werd
(o.a.drijfmest), kregeneenwaarderingvan301/m45meteenpiekrond35;alleenop
dezeweilandenwerdafentoealeensoortuitdesectieSpectabiliaaangetroffen. De
gevonden natuurtechnische waardering wordt inhet kadervaneenlandschapsecologisch onderzoek door het RIN getoetst aan veelandere onderzochte kwaliteitscriteria.
In 1982zijn ookalleduinweilanden opTerschellinggewaardeerd;daar werdeen
variatievan271/m90gevondenopeentotaalvan78onderzochtepercelen.Ookhier
blekendeniet meer bemeste percelen vanhet Staatsbosbeheer alleenindehoogste
categorie van 55 t/m 90 vertegenwoordigd te zijn, terwijl de vrij intensief door
boeren gebruikte weilanden alle beneden de40bleven.
Metnamemetbetrekkingtotbeheersovereenkomsten enrelatienotagebiedenzou
met behulp van degeschetste Taraxacum-index aangetoond kunnen worden ofde
voorgestelde beperkende maatregelen natuurtechnisch gezien voordelen biedenof
niet.Eenvoordeelvandemethodeisdat iedereendezezonder meerkan toepassen,
een nadeel isdat dit alleen maar vanaf half april tot half mei kan. Indien er meer
voorbeelden ter beschikking komen, ishet wellicht mogelijk de waarderingsschaal
beterteijken enteverfijnen. Voorlopigkanalleennogmaargezegdwordendateen
scorebeneden de40eengebied betreft dat actueelvoordenatuurbescherming nog
maar weinig voorstelt en dat een waarde boven de 70 in deze zin altijd goede
omstandigheden aangeeft.
Nabeschouwing
Wanneerwedemogelijkeindicatieaspecten vanplanten bekijken,zoalsdieinhet
begin van dit hoofdstuk weergegeven zijn, blijkt dat paardebloemen in dit opzicht
universeelzijn enbovendien opalletaxonomische niveaus,hetgenus,desectie,de
microsoort en zelfs binnen de microsoorten informatie kunnen verstrekken. Sterk
(1982)heeft eendiagramgegevenmetbloeitijden van Taraxacum inweiland,berm
en gazon: paardebloemen bloeien in gazons het gehele seizoen door en indiceren
daarmee het meest dynamische milieuvan dezedrie biotopen.
Hetwerkaan deindicatieaspecten van Taraxacumenuiteraard ook het huidige
onderzoekaangenetischeenecofysiologische aspecten(Sterk, 1982)bijdezehoogst
interessantesoortistotstand gekomen opbasisvanhetzuivertaxonomische werk
waarprof.J. L.vanSoestalvoor 1940meebegonnenis.Ondankshetfeitdatikzelf
tweebelangrijkediagnostischekenmerkenenigermateoplosseschroevenhebgezet,
benikvanmeningdatookhettaxonomischonderzoekvanhethoogstebelang blijft.
Indeloop vanhet nuachtjarige onderzoekzijn ereenaantal taxonomisch nogniet
onder te brengen vormen gevonden en vrijwel altijd uit milieusdieer tevoren ook
nog niet waren, zoals na omzettingen van waterregimes. Het lijkt medan ook niet
216

onwaarschijnlijk dat het historisch jonge en vitale geslacht Taraxacum in veel
gevallen van verontreiniging, zoals die in deze uitgave ter sprake zijn gekomen, een
eigen morfologisch te onderscheiden microsoort kan ontwikkelen, met name daar
waar de fosfaathuishouding mede in het geding is.
Vooral ophetactuelevlak blijken paardebloemen snelleindicatoren tezijn; op het
historischevlakisdewaarde nagenoegbeperkt totdelevensduurvaneen individuele
plant. Inhoeverre een huidige situatiegemeten aan hetvoorkomen van paardebloemen een voorspelling inhoudt over toekomstige ontwikkelingen bij bepaalde beheersvormen is nog te kort in onderzoek. Wel kan al worden gezegd dat bij zeer
gunstige ontwikkelingen innatuurtechnische zinditvervolgens nauwelijks meer aan
de paardebloemen afgelezen kan worden. Want paardebloemen reageren sterk op
fosfaat alsoperationele omgevingsfactor eninrelatietotdezeP-norm mikkenzij vrij
hoog.
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Weidevogelsalsindicatoren

A.J. Beintema

Inleiding
Het gebruik van indicatoren houdt in dat men door iets eenvoudigs te meten
uitsprakenwensttedoenoverietsingewikkelds.Ditgeldtookvoorhetgebruikvan
vogels als indicatoren. Zo zou men een imaginair poldertje als volgt kunnen beschrijven: '. .. eenpoldertje waarouderwetsgeboerd wordt,methoge waterstanden
indesloten,waarlaatgemaaid wordt eningeringedichtheden veeloopt. Erisnog
nooitkunstmestgeweestenhetveekomtpaslaatindewei.Deweilandenzienpaars
van de pinksterbloemen en in de hooilandperceeltjes vinden we zelfs nog orchideetjes. De lucht is vol met kreten van weidevogels en men hoeft bij wijze van
spreken maar tegen een polletje te schoppen of deeieren rollen eruit...'
In plaats van dit verhaal zou men kunnen volstaan met de mededeling dat dat
poldertje nogheelgeschiktlijktvoordekemphanen.Voordekennerisdekemphaan
dan een indicator voor de gehele hierboven beschreven toestand. Aardig is, dat
beschrijvingen vangebiedenenbiotopenaltijddoorspektzijnmetindicatorgebruik.
In het eerder gegeven voorbeeld is het noemen van orchideeën op zichzelf al een
indicatie van een toestand.
Hetisechteressentieeldatmenopdehoogteisvanderelatiestussenindicatoren
geïndiceerdverschijnsel.Zogaatdevoorstellingswereldvandebioloogbijhetbegrip
orchideeveelverderdanalleendeaanwezigheid vandebetreffende plantenzelf.Op
dezelfdewijzeisvoorkennisvereistomaanhetbegripkemphanengebied hetdaarbij
behorende systeem te verbinden.
Hoeingewikkelderderelatiestussenindicatorengeïndiceerdverschijnselzijn,hoe
groter het risicodat mendoorgebrekaanvoorkennis opfoutieve indicatiesterecht
komt. Zoheeft degoudplevierinNederlandaltijd gegoldenalseenindicatorvande
beste stukjes nog levend hoogveen. Met het verdwijnen daarvan ishij dan ook in
eerste instantie al sindsvijftig jaar als broedvogelverdwenen. Ook in West-Duitsland was deze trend waarneembaar, maar in delaatstejaren heeft een plotselinge
omschakeling interreinkeus plaatsgevonden, waardoor het aantal paren weer kon
toenemen. In machinale turfontginningen, waar grote oppervlakten gedraineerd
veen geheel van de bovenlaag ontdaan worden, ontstaan na eenjaar kale bruine
vlaktes,meteenlichtgroen waasvanschapezuring. Dezeplekken blijken nugrote
aantrekkingskracht opdeplevieren uitteoefenen. Alsindicator voor levend hoogveenverliestdegoudplevierdaarmeezijnwaarde.Erisoverigenseenparalleltezien
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met de vestiging van morinelplevieren in de IJsselmeerpolders. De morinelplevier
heeft zichalsvogelvantoendraenhooggelegenheidevelden,indepoldersgevestigd
inbieten-enerwtenakkers,waarbijhijjuistnesteltinhetstadiumwaarineroverhet
land een licht groen waas trekt van het pas opgekomen gewas.
Eentweedevoorbeeld isdekwartelkoning, dieinhetverledengold alsindicator
van bloemrijke hooilanden. Als gevolg van intensivering en steeds vervroegde
maaidataishijuitNederlandalsbroedvogelnagenoegverdwenen. Kijkenweechter
waar hij nu nog voorkomt, dan blijkt dat te zijn in ruigtevegetaties met rietgras,
brandnetelsenliesgras,plaatselijk zelfsinkoolzaad-enkarwijvelden. Wezoudende
plank mis slaan als wenu de kwartelkoning zouden gaan gebruiken als indicator
voor fraaie hooilanden.
Het probleem isdat een vogel infeite niets anders indiceert dan zichzelf en zijn
niche. Het voorkomen zal daardoor welsteeds gecorreleerd zijn met een bepaald
typelandschap of beheer, maar hetblijft steedsmogelijk dat devogelzijn nicheop
eenanderewijzevervuldkanziendanwijeerstvoormogelijk zoudenhouden.Inhet
voorbeeld van de kwartelkoning blijkt niet de vegetatiesamenstelling, maar het
niet-maaienvandoorslaggevendebetekenistezijn(binnenhooilandenzijndezetwee
verschijnselen uiteraard welgecorreleerd).
Tenslotte is er het probleem dat vogels goed ontwikkelde, redelijk intelligente
wezenszijn, dietot opzekerehoogteinstaat zijn zichaan tepassenaan 'moeilijke
tijden'. Daarvan zijn uit devogelwereld tal van voorbeelden bekend.
Mendient zichbij hetgebruik vanvogelsalsindicatoren bewusttezijn vanaldit
soortperikelenenervoortewakenhetvoorkomenvanvogelsalseenstar verschijnseltezien.
Ontwikkelingen inindicatorgebruik bijweidevogels
Indejaren zestigenzeventigontstond eengroeiendebehoefte de natuurwaarden
tekwantificeren, omzodoendecijfermatig natuurbehoudsbelangen eneconomische
belangen tegen elkaar af te wegen, of natuurgebieden onderling te kunnen vergelijken. Omdat aan zulke becijferingen principiële, onoverkomelijke bezwaren kleven,ismenvaneendergelijke kwantificering thansvrijwelgeheelteruggekomen. In
feiteisditinhetkortdeproblematiekvandemilieukarteringenuitdejarenzeventig
(Meelis &Ter Keurs, 1976).
Ookaandeweidevogelsisditverschijnsel nietvoorbijgegaan. WeidevogelgebiedengenietenindeNederlandse Natuurbescherming hoogaanzien. Omvoorrangsgebieden voor reservaatsaankoop en relatienotagebieden aan te wijzen werd door
Natuurwetenschappelijke Commissie, Staatsbosbeheer en het Rijksinstituut voor
Natuurbeheer op empirische wijze een puntenwaardering voor weidevogels ontworpen. Hierbij werd aan de weinig kieskeurig geachte en talrijke scholekster en
kievit 1 puntperpaartoegekend,aandeietsbeteregrutto2punten,detureluurkreeg
er 3,de kemphaan 5endezeldzame wulp maar liefst 10.
Voorhetgesteldedoel(hetaanwijzenvan70000- 100000hagoedweidevogelge219

bied)heeft dezemethode uitstekend voldaan (Ministerievan Cultuur, Recreatieen
Maatschappelijk Werk, 1979). Grote problemen doen zich ech'ter voor als men de
puntentelling star tracht te gebruiken op kleinere schaal en in snel veranderende
situaties (Beintema, 1979).Deproblemen hebben betrekking op drie aspecten:
- het onderscheid tussen actuele en potentiële waarde,
- regionale verschillen in voorkomen,
- degebruikte criteria.
Heteersteprobleemisduidelijk. Hetkanzichvoordoendateenaanvankelijkgoed
gebieddoorachteruitgang'denorm'nietmeerhaalt.Vananti-natuurbeschermingszijdekandanaandrangkomenhetgebiedvandelijstvanwaardevollegebiedenafte
voeren,hoeweliedereenweetdatbijgoedbeheerdeoorspronkelijkewaardeterugte
krijgen is.Bijnatuurbeschermers kandan deneigingontstaan om'de norm'watte
latenzakken,omzodoendehetgebiedalsnogaantekunnenwijzen. Mendreigtdan
ineenomkeringvanredeneringentevervallen,waarbij nietlangergebiedenworden
aangewezenopgrondvaneengewenstenorm,maareennormwordtaangewezenop
grond vangewenstegebieden. Ook strekteengewijzigde normzijn invloed uitover
andere gebieden, waar meer, dan welminder achteruitgang heeft plaatsgevonden.
Het tweedeprobleem (regionale verschillen)komt het best tot uitdrukkinginde
positie van de wulp. Het ismet name de Zuidhollanders een doorn in het oog dat
dezesoort(diealsbroedvogelinhetZuidhollandsepolderland ontbreekt)zo'nhoge
waarderingkrijgtenzijzoudenditgaarnegecompenseerd ziendooreen soortgelijke
waardering van enige specifieke Zuidhollandse soorten die niet in de puntenlijst
voorkomen. Ook hier geldt dat aanpassing leidt tot een kettingreactie van nieuwe
problemen. Het knelpunt is het onderling gelijk stellen van ongelijke zaken, een
probleem uit de'klassieke' milieukartering.
Hetderdeprobleem,datvandegebruiktecriteria,sluithierdirectopaan,wantik
moetdeZuidhollandersnagevendatdewulpzijn 10puntenalskritischeweidevogel
niet verdient.
Het voornaamste criterium dat werd gebruikt, is zeldzaamheid, gecombineerd
met gevoeligheid voor veranderingen in het broedbiotoop (Ministerie v. Cultuur,
RecreatieenMaatschappelijkWerk, 1979). DewulpisinNederlandeenbetrekkelijk
zeldzame vogelvan uitgestrekte heidevelden, hoogvenen en duinvalleien, die door
aantastingvandezebiotopenendoor ontginningsterkinaantalisachteruitgegaan.
Vooralinvrijrecentontstaneonginningsgebiedenzienwedewulpalsbroedvogelin
vrij arm grasland. Het gaat hierbij veelal om restpopulaties uit het oorspronkelijk
biotoop,diebijvoortgaandeintensiveringen steedsverderachteruitgaan. Hetisdit
type voorkomen dat de wulp zijn hoge waardering op de puntenschaal heeft bezorgd.
Daarnaast blijkt dewulp in recente tijd op sommige plaatsen een ontwikkeling
door te maken in de richting van 'weidevogel nieuwe stijl', in intensief gebruikte
graslanden,diehunbetekenisvoorandereweidevogelsallangverlorenhadden. Hoe
dit mogelijk is, komt later in dit verhaal aan de orde. Op dit punt kan volstaan
wordenmetoptemerkendatzeldzaamheid heelgoedveroorzaaktkanwordendoor
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andere faktoren dan die welke men geïndiceerd wenst te zien.
Alsalternatief voor zeldzaamheid heb ikal eensgetracht het criterium ongelijkheidtebenutten:ongelijkheid inruimtelijke verdeling.Hetideehierachterisdateen
soort met weinig voorkeur een egalere verspreiding te zien zal geven dan een zeer
kritischesoort. Ditideeisverderuitgewerktinfiguur 1 (Beintema, 1975).Hierinzijn
voor deheleprovincie Utrecht telgebieden gerangschikt naardichtheid aanweidevogels,van hoog naar laag, voor alle soorten afzonderlijk. Daarna zijn de daarin
voorkomendeaantallen(alspercentagevanhettotaal)cumulatief uitgezettegenhet
percentage van het totalegraslandoppervlakte in dieprovincie, dat door dietelgebieden wordt ingenomen. Eenindifferente soort,dieoveraleventalrijk is,zalinde
figuur dan dus de diagonaal volgen. Hoe groter de ongelijkheid in ruimtelijke
verspreiding is,hoe verder degrafiek van dezediagonaal zal afwijken.
Nemenwedezeongelijkheid aanalscriteriumvoorkieskeurigheid,dankrijgenwe
de volgorde kemphaan, watersnip, tureluur, scholekster, grutto, kievit, als wede
soorten rangschikken naar hun kieskeurigheid. Opmerkelijk isdat de scholekster,
die weallemaal beschouwen als de minst kritische weidevogel, het in dit diagram
wintvandegrutto. Ook hierwordt verderop inditverhaalteruggekomen; evenals
voorzeldzaamheid geldtvoor ongelijkheid datdeoorzaak ervanafkanwijken van
% van de populatie
100

100
% van het grasland

Fig.1. Kieskeurigheidvanweidevogels.Deongelijkheid inruimtelijkeverdelingisweergegevendoor voor iedere soort voor elkpercentage van detotale populatie in deprovincie
Utrechtaantegevenhoeveelprocentvanhetbeschikbaregraslanddoordatpercentagebezet
wordt.Voorverdereverklaring,zie tekst.
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Tabel 1. Waarde van weidevogelsalsindicatoren (at/m f) voor we"idevogelgebieden.De
getallen geven deaanwezige percentages van de populaties van deverschillende soorten.
Cijfers boven 10 zijnafgerond opeenvijftal. Voorverdereverklaring,ziedetekst.

Kemphaan (a)
Watersnip (b)
Tureluur (c)
Scholekster (d)
Grutto (e)
Kievit (f)

Kemphaan

Watersnip

Tureluur

Scholekster

Grutto

Kievit

Totaal

85
85
75
75
30
0

55
55
35
30
35
7

35
35
35
25
30
6

15
15
20
25
20
10

20
20
20
25
30
15

15
15
10
15
20
25

225
225
195
195
165
65

het verschijnsel dat mengeïndiceerd wenste tezien.
Indeweidevogelgegevens waaruitfiguur 1 werd samengesteld,werdtevensgekeken naar wat het voor één soort beste stukje gebied voor betekenis heeft voor de
anderesoorten. Metanderewoorden:watisdeindicatorwaardevanéénsoortvoor
eenweidevogelgebied. Hetblijktdandatindezezelfdevolgorde(binnenhetbekeken
gebied althans)deindicatorwaarde afneemt: dekemphaan isdebesteindicator,de
kievit de slechtste. In cijfers isdit weergegeven in tabel 1. Hierin zijn voor dezes
soorten depercentagesvandetotalepopulatieindebekeken provinciegegeven,die
aangetroffen worden indebeste 10%vandeprovincievoorrespectievelijk dezelfde
zessoorten (gevallen at/m f, indevolgorde kemphaan . . . kievit).Indebeste 10%
voordekemphaan huistdus85%vandekemphanenzelf,maartevensruimdehelft
vandewatersnippen,eenderdevandetureluursen15 - 20%vandeoverigesoorten.
Indebeste 10%voor dekievitdaarentegen, vinden wealleenvoor kievitengrutto
meerdande 10%diemenbijeen'indifferente', homogeneverdelingzouverwachten.
Watersnipentureluurkomenzelfsmindervoordandat,terwijldekemphaangeheel
ontbreekt.
Het op deze wijze benutten van weidevogelsoorten als indicatoren voor goede
weidevogelgebieden biedteengoedalternatief voor hetwerkenmet puntenwaarderingen (Beintema, 1979). Men kan dan beginnen de kemphanengebieden aan te
wijzen, en als men dan nog niet aan degevraagde hoeveelheid gebieden toe is,de
keuze aanvullen met watersnippengebieden, enzovoort.
Achtergrond vanhetbegripkritische weidevogel
Hetisnutijd hetbegrip'kritisch'eensnader onderdeloeptenemen. Indeeerste
plaats moet vastgesteld worden dat het begrip 'kritisch' geen algemene geldigheid
heeft, maar alleen betrekking heeft op factoren waarnaar men wenst te kijken. In
termenvanindicatie:deindicatorwaarde heeft alleenbetrekkingophetteindiceren
verschijnsel. In het geval van weidevogels wordt het kritisch zijn vanzelfsprekend
betrokkenopdefactorendiehetvoortbestaanvanweidevogelsbedreigen.Hetisdus
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zeerweldenkbaardateenniet-kritischeweidevogelzeerkritischisvooreendoorons
niet onderzochte (of niet herkende, of niet als interessant ervaren) factor.
Wemoeten nudus nagaan watnu preciesbepaalt waarom eninwelkemateeen
soort kritisch is. Het blijkt dan dat dit ten aanzien van 'weidevogelbedreigende
factoren' terug te voeren is op populatiedynamische en broedbiologische eigenschappen van desoorten. Dit isop devolgende wijze toe te lichten:
Rangschikken wedegenoemdezessoorten naar hunjaarlijkse sterftepercentage,
dan krijgen we de volgorde scholekster - kievit - grutto - kemphaan - tureluur
-watersnip, waarbij de scholekster de laagste ende watersnip de hoogste jaarlijkse
sterfte heeft. Directdaarmee samenhangend neemt ookindezevolgordedelevensverwachting af; scholeksters worden het oudst. Tweedingen vallen op:
- eriseencorrelatietussensterfte enlichaamsgewicht(eenalgemeenverschijnselin
het dierenrijk - vergelijk olifant metmuis);
- er iseen correlatie metdeeerder gevonden reeks van niet naar wel kritisch.
Wileenpopulatiezichinstandhouden,danmoetgemiddeld perjaardatdeeldat
sterft, vervangen worden door jonge aanwas. In bovenstaande reeks moet die
jaarlijkseaanwasdusgroterzijnvanlinksnaarrechts.Deverschillenin'verplichting'
moeten weerspiegeld worden invoortplantingsstrategieën. Inhetalgemeenzienwe
bijvogelsdatsoortenmethogeverplichtingen(kleinevogels)meerbroedselsperjaar
produceren en/of groterelegselsmakendansoorten metlageverplichtingen (grote
vogels).Bijonzeweidevogelreeksisgeenvanbeidehetgeval;behalvebijdescholeksterstreffen weoverallegselsvanviereierenaan,terwijl maximaaléénbroedselper
jaarwordtgrootgebracht.Welzienwedatindereeksvanlinksnaarrechtsdenesten
steeds beter verstopt worden, waardoor er een afname is van eiverliezen door
predatie.
Het isnu direct duidelijk hoe dit samenhangt met kritisch zijn ten aanzien van
agrarischbeheer:verstoppenhelptgoedtegenpredatoren,maarniettegenmachines
en vee- het effect isdan eerderaverechts!
Hetisniet alleendeverplichte aanwasdiehet kritischzijn bepaalt. Ookdemate
vanconfrontatie metvernielendemaatregelenisvanbelang.Dezematevan confrontatiewordtvoornamelijk bepaalddoorhettijdstipvanbroeden.Hoelatereensoort
broedt,hoezwaarderdeverliezendoormachinesenveezijn. Diteffect versterkthet
vorige, omdat goed verstoppen een laat broedseizoen vraagt. Het ismet name de
kemphaan die het indit verband het zwaarst teverduren heeft.
Tenslotte speelt het vermogen om vervolglegsels te produceren een rol, dus de
matewaarinverliesvannestengecompenseerd kan wordendoordesoort zelf.Een
kievit kan menzodoendewelachtmaallatenleggen.Decapaciteit voorvervolglegselswordt hoofdzakelijk bepaald door delengtevan het beschikbare seizoen. Hoe
langerditis,hoevakerdevogeldegelegenheidheeft bijverliesopnieuwtebeginnen.
Ook wat dit aspect betreft komt dekemphaan er het slechtst af.
Combinatie van allegenoemde eigenschappen levert de ons op empirische wijze
reeds bekende volgorde scholekster - kievit - grutto - tureluur - kemphaan op
(watersnip onbreekt in dit nieuwe rijtje, wegensgebrek aan voldoende kennis).
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Allerelatiestussenpopulatiedynamische enbroedbiologisch'e gegevens enerzijds
en beheersinvloeden en predatie anderzijds, zijn samengevat in een rekenmodel
(Beintema & Müskens, 1981). Hiermee kan voor verschillende beheersvormen
worden geschat of de weidevogelsoorten in staat zullen zijn voldoende kuikens ter
wereld te brengen, met inachtneming van allevervolglegsels.
Metbehulpvanditmodelwerdvooreenaantalgebiedenvoorelkperceelgeschat
wat de kans op reproduktie voor alle soorten was, uitgaand van de in het veld
genoteerde 'beheersscenario's', waarbij voor iedere dag afzonderlijk geschat werd
wat de kans op verlies was,bij het op diedaggevoerde beheer. Dit werd voor alle
percelengedaanendanoverhelegebiedengemiddeld.Daarbijbleeksteedsopnieuw
dat de soorten in de volgorde scholekster - kievit - grutto - tureluur - kemphaan
slechtere resultaten boekten in het model.
Bijhet middelenvandeuitkomstkansen overeengebied ligthetvoordehandde
middeling te wegen naar defeitelijke dichtheidsverschillen invogelbezetting, zoals
dieinhetveld werdaangetroffen. Daarnaast ishetinteressant nategaan watvoor
uitkomstkans het model zou voorspellen voor een kemphaan, gesteld dat dieaanwezigzou zijn geweest inderuimtelijke verspreiding vandescholekster. Hetzelfde
geldt voor alle andere combinaties van soorten.
Op deze wijze kwam aan het licht dat wekemphanen in de praktijk alleen nog
aantreffen op die plaatsen waar het beheer in het model de gunstigste uitkomstkansen voorspelt. De kemphaan doet het in het model het beste in zijn eigen
ruimtelijkeverspreiding.Indievandescholeksterbrengthijheterhetslechtstaf. Dit
betekent datdekemphaan alleenvoorkomt onderdemeestextensieve beheersvormen:ofwel,dekemphaanisinstaatdergelijkepercelenteherkennenenteselecteren,
ofwel, dekemphaan isdoorintensiveringtot dezeplekjes teruggedrongen. Inbeide
gevallen blijft de kemphaan een goedeindicator voor extensief beheer.
Ookdeandere soorten brengenheterinhetmodelinderuimtelijke verspreiding
vandekemphaanbetervanafdaninhuneigenverspreiding.Waaromnemenzijdan
niet ookdeverspreidingvandekemphaan aan?Wemoeten onsdan realiseren dat
maarheelweinigplekjesgeschiktzijnvoorkemphanen.Deanderenzoudendus,als
zedeverspreidingvandekemphaan zoudenwillenaannemen,hetgrootstegedeelte
van hun eigen verspreiding moeten inleveren. Zij kunnen zich door hun hogere
tolerantie permitteren omzichtenkostevanwatlagereuitkomstkansen tevestigen
ineengrotergebied.Indevolgordescholekster . . . kemphaan wordendeweidevogelsdus steeds betere indicatoren voor extensief beheer.
Discussie
We zijn nu dus redelijk in staat aan te geven waarop de indicatorwaarde van
weidevogels feitelijk berust.
Ookinhistorischperspectiefbiedtditinteressanteaanknopingspunten.Vooralle
weidevogels geldt dat een minimale hoeveelheid agrarische intenstiteit vereist isen
dat opbloei kan plaatsvinden totdat degrensvan het maximaal toelaatbare wordt
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overschreden.(Intensiteithoudtondermeerverband metde productiviteit.) Daarna
treedt onherroepelijk achteruitgang op. Minimum, maximum en optimum verschillenpersoort.Voorde kemphaan is de grensvanhetmaximaaltoelaatbarereeds
langgeleden overschreden, kievitengrutto zijnnuaandebeurt envoordescholeksterisvermoedelijk de grensvanhetminimaalnognietzo langgeledenbereikt.Hijis
dus een weidevogel van de toekomst.
De grenzen van minimum en maximum verdienen nadere aandacht. Voor de
verschillen in niveau van grenzen voor het maximum biedt het genoemde model
goede kwantitatieve aanknopingspunten. Wat verschillen in niveau voor de grens
van het minimum betreft, kunnen wij ons voorstellen hoe ook hier de lichaamsgrootte een rol speelt. Hoegroter devogelis,hoegroter ook deeieren zijn en hoe
meer voedsel er in dezelfde tijd nodigisom ineen dag of vijf een vollediglegselte
produceren. Hetisdusmogelijk datinde reeksvansnipnaarscholekstereengrotere
mate van voedselrijkdom vereist isom de overschakeling van natuurlijke biotoop
naar agrarisch grasland tekunnen maken en als weidevogel hoge dichthedente
bereiken.
/
Intensivering van het agrarisch beheer heeft dan twee tegengestelde effecten:
enerzijds eenverhogingvandepotentiële vestigingsdichtheid, anderzijds eenverlagingvandekansopvoldoende reproduktie. Alleenbinnendegenoemdegrenzenis
het mogelijk omeen rijke weidevogelstand tot ontwikkeling telaten komen.
Als we uitbioenergetischeoverwegingen(endoorgebrekaanoverigekennis)voor
de minimumgrens voor het agrarisch beheer (de bemestingsgraad, de voedselrijkdometc.)strikt devolgordevolgenslichaamsgewicht aanhouden envoor demaximumgrens het genoemde model,dan vinden wevoor deverschillende soorten niet
alleen verschillen in niveau, maar ook in amplitudo ten aanzien van getolereerd
beheer. Ditisschematisch weergegeveninfiguur 2. Hierbij isdeintenstiteit vanhet
beheer opdehorizontaleasweergegevenvolgenseenarbitraire schaalvannulnaar
veel. Uitgaande van een doorlopende intensivering in de agrarische geschiedenis,
kan dit dus ook alseenabritraire tijdsschaal gezien worden.
Eennieuwgezichtspunt isnu,dat nietalleendekemphaan eengoedeindicatoris
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Fig. 2. Voorkeur en tolerantie van weidevogels ten aanzien van beheersintensiteit. Voor
iedere soort ishet traject aangegeven dat valt binnen de minimaal vereiste en maximaal
toelaatbare beheersintensiteit. Voordebeheersintensiteit iseenarbitraire schaalgekozen.
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voor beheersintensiteit, maar ook descholekster, zijhetdanvoor intensief beheer.
De kievit komt op deze manier naar voren als de slechtste indicator. Mogelijk
verklaartditdeeerdergenoemdeogenschijnlijk onjuiste positievandescholeksterin
figuur 1. Wederomishiersprakevanonzorgvuldighanterenvancriteria.Weliswaar
werdvastgesteld (infig. 1)datereenreekswasinkieskeurigheid, maarzondererbij
stil te staan waarvoor precies. Het is nu wellicht wel degelijk mogelijk dat de
scholekster een betere indicator is dan de grutto en de kievit, we hadden alleen
vergeten na te gaan of de genoemde kieskeurigheid wel gekoppeld was aan het
gewenste te indiceren verschijnsel.
Inhetlichtvandenuopgedanekenniskunnenwetenslotteopnieuwdepositievan
dewulpindeNederlandse weidevogelgemeenschap bezien.Alsweheminpassenin
deeerdergenoemde reeksopgrondvan populatiedynamische en broedbiologische
eigenschappen, dan blijkt dat hij een nog geringerejaarlijkse sterfte heeft dan de
scholekster (hij is tevens groter en zwaarder), dat hij toch vier eieren legt, dat hij
relatief vroeg begint met broeden en over een redelijke vervolglegselcapaciteit beschikt. Kortom: de wulp beschikt over voortreffelijke eigenschappen om zich als
nieuwe, niet-kritische weidevogel te ontwikkelen, die redelijk goed tegen intensief
beheerbestandis.Menzouduskunnenvoorspellendatdewulp,innavolgingvande
scholekster,zichindetoekomstinNederlandgedurendeenigetijd kan ontwikkelen
tot succesvolle weidevogel.
Plaatselijk zien we dit nu inderdaad gebeuren. Voorbeelden zijn de Lijmers in
Gelderland enhet Wageningse Binnenveld. Inbeidegebiedenhebbentot voorkort
sinds mensenheugnis geen wulpen in de weilanden gebroed en beide gebieden
hebben tengevolge vanintensiveringen hun oorspronkelijke betekenisalsweidevogelgebied reedsverloren. Ditgeldt metnamevoor het Wageningse Binnenveld. De
kemphaan ishier al sinds tientallenjaren verdwenen, de watersnip is teruggedrongentoteenenkelreservaatje,detureluuriserzeerschaarsenzelfsgrutto'skomener
maar zeer lokaal voor. Scholeksters hebben zich er (nog?) niet zoveel gevestigd;
alleen de kievit is er redelijk algemeen te noemen. Midden in een stuk waar men
praktischgeenvogelzietofhoorthebbenzichnusindstweeofdriejaar enkeleparen
wulpen gevestigd.
In de Lijmers is de vestiging al van oudere datum, al is het niet precies te
achterhalen wanneer het begonnen is.Omstreeks 1970werd al wel opgemerkt dat
zich in het voorjaar langdurig baltsende wulpen ophielden, maar steltlopers vertonenvaak opvoorjaarstrek albalts,zodat menzichtoennognietrealiseerdedat het
hierwaarschijnlijk alwelombroedvogelsging.Plaatselijk blijktnudatdepopulatie
zichsinds 1975verdrievoudigd heeft ennualettelijke tientallen parentelt. Ookuit
Drenthekomensoortgelijke berichten. DepopulatieindeLijmersbleekquabroedsuccesin 1982eenvoldoende te scoren.
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Nabeschouwing
Erblijven natuurlijk nogeenheleboel vragen onbeantwoord. Iniedergeval moge
uitditverhaal blijken hoe omzichtig wemetonzecriteriatewerk moetengaanalswe
aan zulke gecompliceerde wezens als vogels indicatorwaarde voor bepaalde verschijnselen willen toekennen.
Tot slot een aantal beperkingen in het indicatorgebruik:
- De indicatorwaarde van bijvoorbeeld de kemphaan is niet overdraagbaar naar
andere gebieden of andere systemen (we kregen zelfs op regionale schaal al problemen). Het spreekt vanzelf dat het voorkomen van kemphanen in de Siberische
toendra's onsweiniginformatie verschaft overdeactiviteiten van Siberische boeren.
- Degeïndiceerde relatie isnietomkeerbaar. Dekemphaan indiceert (in Nederland
althans) een bepaald soort extensief boerenbeheer. Omgekeerd geeft dit beheer op
zichzelf geen enkele garantie op het voorkomen van kemphanen.
Resumerend komt dit erop neer dat (zoals al aan het begin van dit verhaal werd
opgemerkt) dekemphaan slechtszichzelf enzijn eigennicheindiceert. Endit behelst
afgezien van beheer nog een hele reeks van abiotische en biotische factoren, die niet
noodzakelijkerwijs gekoppeld hoeventezijnaan ditbeheer, ofaan andere verschijnselen die toevallig binnen ons gezichtsveld liggen.
Bij iedere andere interpretatie van de indicatorwaarde blijft het risico groot dat
men op foutieve indicaties komt, vooral in die situaties waar de wenselijkheid om
met (eenvoudige) indicatoren te werken voortkomt uit gebrek aan kennis over de
(ingewikkelde) systemen waarin deze indicatoren leven.
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Beleidsmatige slotopmerkingen

J. G. Wessels Boer

Inleiding
Indevoorgaandehoofdstukken iseenwetenschappelijke benaderinggegevenvan
derelatietussen milieuparameters enorganismen ofecosystemen.Devraagdringt
zichopinhoeverredezekennisbeleidsmatigkanwordengebruikt. De beantwoordingvan dezevraag leidt tot enkele voorafgaande opmerkingen over beleid inhet
algemeen, de samenhang tussen onderzoek en beleid en milieubeleid in het bijzonder. Vervolgens zalworden ingegaan op milieuaantastingen. Daarna pas zullende
beleidsmatige mogelijkheden van biologische indicatoren worden besproken.
Beleid
Hetbegripbeleidduiktvaakopinhedendaagsebeschouwingenzonderdatsteeds
duidelijk is wat ermee wordt bedoeld. Niet zelden wordt het geplaatst in een
negatieve context; men refereert aan ontbrekend of slecht beleid, het beleid moet
worden omgebogen, enzovoort.
Een mogelijke definitie van beleid luidt als volgt: 'Beleid iszodanig beïnvloeden
van ontwikkelingen of processen dat zeanders verlopen dan zonder diebeïnvloeding'.Hetmiddelvanbeleidisdanhetbeïnvloeden,datwilzeggenhetveranderenen
verstoren vanbestaandesituaties,hetcreërenvanonrust. Eenkanttekening daarbij
isdat veelbeleidsfiguren voortvarende baasjes zijn, sterk op deactualiteit gericht,
denkend in overdreven, weinig genuanceerde termen. Dit levert een ecologisch
belangrijk gegeven op:detijdschaal in beleidssituaties isvaak klein.
Het object van beleid zijn ontwikkelingen of processen die beïnvloeding nodig
hebben.Vastgesteldzalmoetenwordenwelkeontwikkelingenenprocessendatzijn.
Ook moet worden bepaald op welke wijze die beïnvloeding zal plaatsvinden en
waartoehetmoetleiden.Vanbeschikbarekeuze-momentenwordtgebruikgemaakt,
meestal door een deelteelimineren van nogvoorhanden zijnde mogelijkheden.
Onderzoek enbeleid
Demaatschappelijke acceptatieinwisselwerkingmetkieneonderzoekers maakt
duidelijk welke ontwikkelingen beïnvloeding nodig hebben. Deze identificatie soms gekleurd door merkwaardige sensibilisatieprocessen - vereist de nodigedes228

kundigheid.Zozijneenbeschrijvingvande(ongewenste)effecten eneenanalysevan
de daaraan ten grondslag liggende oorzaken onmisbaar. Het beleid kan zich dan
richten op het wegnemen ofbijbuigen vandie oorzaken.
De wel geconstrueerde tegenstelling tussen wetenschappelijke onderzoekers en
beleidsvoorbereidende deskundigen isdaarbij maar betrekkelijk:
- Debelangstellingen bijdetweegroepen zijn overlappend engaan inelkaar over
(dit laatste vaak bij één persoon in opvolgende activiteitsfasen).
- Deactiviteiten van beidegroepen sluiten opelkaaraan. Eenmogelijk verschilis
dat deeerste groep meer analytisch, detweede meer synthetisch isingesteld.
Het onderzoek moet aan het beleid devolgende informatie verschaffen:
- een kwalitatieve en eventueel kwantitatieve beschrijving van maatschappelijk
relevante effecten,
- een referentiekader dat het mogelijk maakt de beschreven effecten als toelaatbaar/ontoelaatbaar of gewenst/ongewenst te classificeren,
- identificatie van de parameters die deeffecten veroorzaken of althans beïnvloeden.
Door dekortetijdschaal vanbeleid betekent ditindepraktijk dikwijls transversaal onderzoek, een descriptief onderzoek van correlaties. Dit veronderstelt het
nodige fundamentele onderzoek, waarvoor echter als het onderwerp actueel is
geworden weiniggeduld meer bestaat.
Milieubeleid
Milieubeleid, gericht op beheer en zonodig beheersing van het milieu, onderscheidt bij zijn keuzen en daarmee samenhangende eliminatie van mogelijkheden
eenaantalverschillende milieufuncties. Enkelezeerbelangrijke milieufuncties zijn:
- Humane-gezondheid-functie. Dit slaat op de mens als consument van lucht,
water, voedsel, ruimte van voldoende kwaliteit.
- Agrarischefunctie. Ditslaatopdemogelijkeopbrengstaan landbouwprodukten,
zowelwat betreft hoeveelheid alsookkwaliteit(ontbreken contaminanten, smaak).
- Natuurbehoud-functie. Dit betreft soms ethische en esthetische aspecten, maar
ookmeermateriëlezakenzoalsin-stand-houdengenenreservoirenindicatorenvoor
deaantasting van beidevoorgaande functies.
Het in-stand-houden of bevorderen van dezefuncties vraagt ten dele om specifieke maatregelen,dieafbraak kunnen doenaananderefuncties. Weziendan ook
dat het milieubeleid deeluitmaakt vaneenaantal verschillende ministeries(enniet
steedsdezelfde)diezogezamenlijk - tendelesynergetisch,tendeleantagonistisch gestalte geven aan een genuanceerd overheidsbeleid.
Milieuaantastingen
Bijhetanalyseren van demilieuaantastingen ishetzinvolonderscheid temaken
tussen bedoelde en onbedoelde milieuaantastingen.
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Bewust gewilde enals zodanig nagestreefde veranderingen hebben als regeleen
gewijzigdevormvanruimtegebruikgemeen.Alsmilieuaantastingzijnzeveelalacuut
vanaard. Gedacht kan wordenaan deaanlegvanindustrieterreinen, verkeersvoorzieningen, woningbouw en ook de landbouwactiviteiten zoals ontsluiting, bemesting, ontwatering en bestrijding van ongewenste organismen. Deze veranderingen
hebben grote biologische gevolgen. Het voortbestaan van ecosystemen en talrijke
soortenwordtertenminstelokaalensomsinabsolutezindoorbedreigd ofonmogelijk gemaakt.
Onbewusteenonbedoeldeveranderingen zijn- integenstelingtotdevoorgaande
- vaak sluipend vanaard. Hetgaat hier omeendoor niemand gewenste geleidelijk
voortschrijdende milieubelastingmetchemischestoffen enookwelfysische factoren
zoalsthermische verontreiniging, geluid, ioniserende straling.
Ecologische indicatoren
Bijals zodanig nagestreefde milieuveranderingen heeft het daarmee samenhangendverdwijnen enverschijnenvansoortenenecosystemennauwelijksbetekenisals
indicator. Het isvolstrekt triviaal door middel van biologische parameters teindiceren dat bijvoorbeeld een natuurterrein isopgespoten tot industriegebied. Welis
het van belang dat de samenhang tussen dit soort activiteiten en de (biologische)
effecten daarvan wordendoorzien envanmeetafaanindebesluitvorming worden
opgenomen. Zo heeft een samenvattende beschrijving van wat aan biologische
rijkdom in de afgelopen decennia ten gevolge van maatschappelijke activiteiten
verlorengingeensterkesignaalfunctie. Hetmotiveerteenbreedpubliekendaarmee
ookdeoverheid toteenzorgvuldiger besluitvormingbijhettot-stand-brengen van
milieuveranderingen. Hetbeleidsinstrumentarium dat hiertoenuontwikkeld wordt
isde milieu-effect-rapportage. Van milieuïngrepen - inclusief mogelijke alternatieven- zal,alvorenshetbesluitdaarovergenomenwordt,eenzorgvuldigerapportage
overdeteverwachteneffecten, ookdebiologischeeffecten, moetenwordengegeven.
Dit betekent een sterke afhankelijkheid van het onderzoek zoals hier ter sprake
kwam.
Bij sluipende milieuaantastingen kunnen ecologische indicatoren een duidelijke
functie vervullen bij de signalering van nog niet opgemerkte problemen. Door het
actiefwaarnemenvanbiologischeeffecten eneenanalysevandemogelijke oorzaken
vandieeffecten ontstaatdemogelijkheid snelengerichtmilieubeschermende maatregelen tetreffen. Alsvoorbeelden kunnen worden genoemd vissterfte leidend tot
lozingsverbod en vogelsterfte leidend tot een meer verantwoord toepassen van
bestrijdingsmiddelen. Dezorgwekkende situatievandezeehondenpopulaties inde
Waddenzee - duidelijk genoeg als indicator - heeft echter nog geen afdoende
vertaling gekregen naar dekwaliteit van het Rijnwater.
Naast deze incidentele signalering is het denkbaar met ecologische indicatoren
bewakingssystemen optezettendieeenindruk gevenvandemilieubelasting opeen
bepaalde tijd enplaats.Dergelijke bewakingssystemen kunnen opgezet wordenom
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hetvoorkomenvanmilieuvervuilingtemeteninbiologischmateriaal.Teneindeook
later nogaanvankelijk niet overwogenanalysesuittekunnen voerenworden thans
openkeleplaatsenzorgvuldiggeconditioneerdeseriesmilieumonstersbewaard.Ook
kunnen de bewakingssystemen ingericht zijn voor het meten van biologische effecten,bijvoorbeeld hetlandelijk opgezettekorstmossen-meetnetvanhetRINenhet
plantenbakkenonderzoek van het IPO.
Debewakingssystemen makenhetmogelijk vandemetingentijdreeksen samente
stellen, opgrond waarvan - endat kan beleidsmatig relevant zijn - trends kunnen
worden onderkend envoorspellingen worden gedaan.
Met biologische meetnetten is nog zeer weinig ervaring voorhanden. Voor het
beleid zijn dan ook nog nauwelijks wetenschappelijk gefundeerde resultaten beschikbaar. Dit betekent uiteraard niet dat biologische bewakingssystemen onuitvoerbaar zijn;hetgeeft weleenindicatiedat zenieteenvoudig realiseerbaar ofvoor
de hand liggend zijn.
Deuitgebreideervaringmetmeetnettenvoorchemischeverontreinigingen maakt
het mogelijk enkele criteria te geven waaraan een operationeel meetnet moet voldoen:
/
- het meetnet moet relatief eenvoudig in stand gehouden kunnen worden,
- debruikbaarheid vanhetmeetnetmoetnietsterkbeïnvloedwordendoorvoorde
metingen niet-relevante wisselende factoren zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden,
- dekostenvanhetmeetnetendemetingenmoeteninovereenstemmingzijnmethet
belang van de resultaten,
- degevoeligheid van het meetnet moet in overeenstemming zijn met devoor het
beleid relevante nauwkeurigheid,
- deresultatenvanhetmeetnetmoetenkunnenwordengerelateerdaannormen,en
gebruikt kunnen wordenvooreenevaluatieendifferentiatie ingewenst/ongewenst
of toelaatbaar/ontoelaatbaar mogelijk maken.
Hetisvanhetgrootstebelangdatmeetnettenslechtsinstandwordengehoudenin
samenhang met een bestaand probleem en niet worden ontwikkeld om een eigen
leven te gaan leiden zonder een doel te dienen of zonder voor (beleids)vragen
relevante informatie aan te dragen. De toekomst zal uitwijzen in hoeverre het
mogelijk zalblijken metinachtname vandezecriteria inderdaad functionele biologische bewakingssystemen te ontwikkelen enin stand te houden.
Conclusies
Ecotoxicologie en ecologie zijn belangrijke kennisvelden voor het interpreteren
van waargenomen effecten en daarmee voor het in-stand-houden van soorten en
ecosystemen en het signaleren van milieubelasting.
Gerichte, intelligent enflexibel uitgevoerde onderzoeksprogramma's gericht op
biologische effecten of het voorkomen van verontreinigingen in biologisch materiaal,veelalbeperkt vanduurenomvang, kunnenvangrotebetekeniszijnvoorde
231

beoordelingvanderisico'svanmilieubelastingvoordeverschillendeorganismenen
ecosystemen.
Routinematig gebruikvanbiologische systemenvoorhetmetenvanmilieubelastingvindtnognauwelijksplaatsenlijktookvoordetoekomstnogweinigperspectief
te bieden.
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Verklarende woordenlijst

Abiotisch Niet-levend.Hetabiotischemilieuishetniet-levendedeelvandeomgevingvan organismen,bestaandeuittopografie, klimaatfactoren enanorganische
voedingsstoffen.
A'érosol Indeatmosfeer zwevendevasteenvloeibaredeeltjes (bijvoorbeeld rook,
mist ennevel).
Ammonificatie Omzetting van ureum in ammoniak door in de grond levende
ureumbacteriën.
Amplitude Het traject tussen de minimum- en de maximum-waarcie van een
bepaalde milieufactor waartussen een organisme kan voorkomen; tussen die
extremewaardenligthetoptimum.Vaakisereenverschiltussende fysiologische
amplitude (gevonden in het laboratorium) en de ecologische amplitude in de
natuur (beïnvloed door concurrentie met andere organismen).
Associatie Plantengemeenschapvaneenminofmeerconstantefloristischesamenstelling,,gekenmerkt door kensoorten enconstante begeleidende soorten.
Biomassa Totaalgewicht van organismen per oppervlakte- of ruimte-eenheid.
Benthos De zeebodem.
Benthon Deflora enfauna van debodem van wateren.
Biocoenose zie Levensgemeenschap.
Biotoop Plaatswaardelevensvoorwaardenvooreenorganismeoflevensgemeenschap min of meer gelijk zijn.
Biotisch Samenhangend metofbetrekkinghebbend opleven.Hetbiotischmilieu
ishetlevendedeelvandeomgevingvanorganismen,bijvoorbeeld soortgenoten,
voedsel,roofvijanden en parasieten.
Bioturbatie Omwoelen van de bodem onder invloed van levende organismen
(bijvoorbeeld door regenwormen).
Calanoïde Orde van vrij-levende, gewoonlijk planktonische copepoden.
Chlorose Bijplanten:hetgeheeloftendeleontbreken vanchlorofyl (bladgroen).
Chrysomonade OrdebehorendetotdeklassederChrysophyta,datzijneencellige,
somsdraadachtige waterplanten met(naast chlorofyl) geel-bruinepigmenten.
Ciliaten Subklasse van Protozoa, eencelligedieren met trilhaar.
Cladocera Ordevan Branchiopoda (subklassevan Crustaceeën),meteenschelpvormig rugschild en met brede gelobde kieuwpoten (watervlooien).
Clustertechniek Bepaaldestatistische methoden omstructuur ineenverzameling
gegevens op te sporen.
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Copepode Subklassevanvrij-levendeofparasitaireCrustaceeërî,diealsvolwassen
dier geen rugschild hebben enéén mediaan oog(Cyclops).
Desmidiaceeèn Familievan Groenwieren uithetzoetewater. Meestaleencelligen
vaak zeerfraai gevormd.
Desorptie Letterlijk: wegslurpen. Omgekeerde van adsorptie of absorptie.
DiatomeeënofBacillariophyceae Eencelligealgenmeteenuittweehelften (schalen)bestaande celwand van kiezelzuur encellulose.
Diversiteit Verscheidenheid, maat voor de veelsoortigheid van de betrekkingen
tussen organismen.
Ecosysteem Functionele eenheid tussen het abiotisch milieu en de erin levende
levensgemeenschap (bijvoorbeeld levensgemeenschap van veenplas).
Ecotype Groepering binnendesoort meterfelijk vastliggende fysiologisch-ecologische aanpassingen.
Edafische factoren Eigenschappen van de bodem, bijvoorbeeld zuurgraad en
grondwaterstand.
Emergent Uithetwater opstijgend metbetrekkingtotwaterplanten, bijvoorbeeld
riet.
Epifytischeplanten Plantendieopandereplantenlevenzonderdaaraanvoedselte
onttrekken (bijvoorbeeld mossen en korstmossen).
Epinastie De snellere groei van de bovenkant van een orgaan, bijvoorbeeld een
blad, waardoor omkrulling optreedt.
Eurybiont Organisme dat kan leven binnen ruime grenzen van milieufactoren
(euryoek organisme). Tegenstelling: stenobiont (stenoek organisme). Bijvoorbeeldeuryhalien ofeurytherm:organisme meteenbredeamplitudevoorzoutge•~"halte respectievelijk temperatuur.
Eutrofiëring Proces waarin eensysteem eutrofer wordt.
Eutroofmilieu Eenbodem ofwaterrijkaanvoedingsstoffen alskalk,fosfaten en
nitraten.
Faeofytinen Donkerblauwepigmentenverwantaanchlorofyl aenb,maarzonder
magnesium.
Fecunditeit Totale produktie aan nakomelingen per wijfje.
Flagellata Klassevan Protozoa,involwassenvormvrijlevendenzwemmend met
behulp van zweephaar (flagellum).
Freatischniveau Grondwaterspiegel, hetdenkbeeldige vlakindebodemwaarde
druk van het bodemvocht gelijk isaan dievan debuitenlucht. Scheiding tussen
grondwater en het capillaire water indebodem erboven.
Freatofyten Plantesoortendieineenbepaaldgebiedinhunvoorkomen uitsluitend
ofvoornamelijk beperkt zijntotdeinvloedsfeer vanhetfreatisch niveau: grondwaterplanten.
Fytocoenose Plantengemeenschap
Fytoplankton Plantaardig plankton.
Gradiënt Geleidelijke overgang van een grootheid in de ruimte, bijvoorbeeld
hoog- laag, zuur- basisch, zoet- zout endroog- nat.
234

Grondwatertrap Opbodemkaarten aangegeveneenheid,gedefinieerd metbehulp
vandegemiddelde hoogste engemiddelde laagste grondwaterstand.
Habitat Plaats waar eenorganisme leeft.
Hangwater Gedeelte vanhetbodemvocht, datniet uitzakt onder invloed vande
zwaartekracht, aandebovenzijde vandedoorluchtingszone.
Heterotrofie Eigenschap vanorganismen dievoor hunontwikkeling organische
stof uithunomgeving moeten onttrekken.
Indicator Soort waarvan het milieu voldoende bekend is om de metabolische
activiteit, respectievelijk deaan-ofafwezigheid ervantekunnen gebruiken voor
het vaststellen van milieueigenschappen.
Intraspecifiek Binnen eensoort.
Kensoort Soortdieinéénbepaaldelevensgemeenschap meerenvaker voorkomt
dan inandere levensgemeenschappen vanhet onderzochte gebied.
Korstmos Symbiose, opgebouwd uiteenmicroscopisch klein wier eneendraadvormige schimmel.
Levensgemeenschap Totaliteitvanelkaarbeïnvloedende,totverschillendesoorten
behorende organismen, tezamen gebonden aaneenbepaald milieu.
Lichene Latijnse term voor korstmos.
Macrofyt Hogere waterplant.
Mesotroof Gekenmerkt door a)tamelijk weinigorganische nutriënten, b)levensgemeenschappen aangepast aaneengestabiliseerde enmatig intensieveenergiestroom, c)eenmatige produktie vanorganische stof.
Monitoring Deoorspronkelijkebetekenisvanmonitorheefttemakenmetkritisch
begeleidenenwaarschuwenalserietsfoutgaat.Indeecologievooralgebruiktals:
herhaald waarnemenopeenaantalplaatsen (meetnet),waardoorhetmogelijkis
verschillen in de tijd (processen) en verschillen in de ruimte (patronen) te
signaleren. Tevens:hetsystematisch inruimte entijd verzamelen enverwerken
van gegevens over abiotische enbiotische componenten vanecosystemen.
Mycorrhiza Situatie waarbij een schimmel samenleeft met een plant en beide
betrokkenen ervoordeelvanhebben.
Nanoplankton Microscopisch kleine organismen in het water, met afmetingen
tussen 5en75 micrometer.
Necrose Hetplaatselijk afsterven vanbepaaldeweefselsinhetlevendeorganisme.
Niche Functievaneenorganisme binneneenbiocoenose.
Nitrificatie Omzetting vanammoniumverbindingen innitraat door indebodem
levende nitriet-en nitraatbacteriën.
Nutriënten Voor een organisme onmisbare, van buiten aangevoerde voedende
stoffen.
Pedogenese Latijnsetermvoorbodemvorming.Hieronderverstaatmendeveranderingen diedegrond nabij hetaardoppervlak indeloop vandetijd ondergaat
onder invloed vanklimaat, reliëf, waterhuishouding, flora, fauna enmens.
Pelagisch Letterlijk 'de diepzee betreffend', gezegd vaneen organisme dat inde
bovenste ofmiddelste waterlagen leeft, maar niet opdebodem.
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Persistent Volhardend, blijvend.
Populatiedynamica Onderdeel van de ecologie, waarin de wijzigingspatronen
(toename enafname) onderzocht worden.
Redoxpotentiaal Potentiaalverschil dat bijeenredoxreactie ontstaat tussen het
reductiemiddel, deelektronendonor enhet oxydatiemiddel. Eenmaat voorde
oxydatiesterkte vaneenredoxsysteem.
Refugium Plaats waar organismen voorkomen die geacht worden in vroeger
tijden eenruimere verspreidinggehad tehebben.
Rizosfeer Debodem indeonmiddellijke omgeving vanhetwortelstelsel van een
plant.
Rotatoren Raderdiertjes (onderdeelvanhetplankton).
Ruderaal Gezegd vaneenmilieu- ookdedaarin levende soorten ofvegetatietypen- dat sterk door de mens met mineralen is verrijkt zonder dat dit in zijn
bedoelinglag.
Saliniteit Zoutwaardevanhetmilieu.Erbestaanverschillendeindelingenomdeze
waarde teclassificeren; internationaal isafgesproken éénsysteem te gebruiken
(het Venice-systeem 1958),maarveelNederlandselimnologen gebruiken noghet
oude systeemvanRedeke(1923).
Saprobie Het verschijnsel van aanpassing van de waterievensgemeenschap aan
van buitenaf ingevoerde organische stof als leverancier vanenergie.
Sedentair Meteenvaste standplaats.
Seston Mengsel van vrij in het water levend plankton (microscopisch kleine
planten endieren)endetritus (dode organische stof).
Stenotherm Wordt gezegd vanorganismen dieslechts binnen enge temperatuur-grenzen inhunmilieu kunnen leven.
'Stratificatie Laagsgewijze opbouw.
Structuur Deruimtelijke rangschikkingvandeverschillende bodemcomponenten:
mineraledelen,organischestof,luchtenwater(bijvoorbeeld kruimelstructuuren
kleiaggregaten).
Synergisme Samenwerkingvanverschillendefactoren oforganentoteengemeenschappelijk doel ofprestatie.
Teratogeen Zegt menvan stoffen ofinvloeden dieinstaat zijn aangeboren afwijkingen teveroorzaken.
Textuur Samenstellingvandemineralebestanddelenvaneensediment ofbodem
volgens korrelgrootte (bijvoorbeeld zand, lossenklei).
Transect Doorsnede (vaneen gebied).
Trofie a)Aanbodvananorganischenutriënten,b)intensiteitwaarmeeeenecosysteem in staat iszich vanenergie te voorzien, c)intensiteit van produktie van
organische stof.
Vliegas Onverbrandedelenpoederkool,vermengdmetdeverbrandingsgassenvan
een stookinstallatie.
Vochtspanning Kracht waarmee het bodemvocht door adhesie aan de gronddeeltjes gebondenis.
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Xenobiotisch Zegt menvanchemischestoffen inhetmilieudievreemd zijnvoor
het normale metabolisme van de organismen indat milieu.
Zoöplankton Microscopisch kleine, dierlijke organismen die vrij in het water
voorkomen.
Zwaremetalen Alle metalen met eenatoomgewicht groter dan dat van ijzer(55,
85).
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