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effecten van cyanotoxines in het IJsselmeer'
werden deeffecten van microcystine op componenten van deaquatische voedselketen
onderzocht. Het onderzoek vond deels op het
velden deels in het laboratorium plaats.De
nadruk lagdaarbij op het voorkomen van
microcystine in de verschillende voedselcomponenten 1 '' 2 '.

Risico'svancyanotoxinesvoor
het aquatisdiecosysteem
KIRSTEN WOLFSTEIN, RIJKSINSTITUUT VOOR KUST EN ZEE
BAS IBELINGS, NEDERLANDS INSTITUUT VOOR ECOLOGIE-CENTRUM VOOR LIMNOLOGIE
KEES BRUNING, AQUASENSE
WINFRIED LAANE, RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE IJSSELMEERGEBIED

Cyanobacteriënhoren bijdenatuurlijkesoortensamenstdling vanjytoplankton. Maai' inde laatste
jaren traden steedsvaker bloeien van(toxische)cyanobacteriën op.Gelijkertijd werd massalevis-en
vogelsterjtegerapporteerd in hetIJssclinccr, hetVolkerak-Zoommeer endeOosrvaardersplassen.Deze
incidenten nepen devraagopofecusamenhang bestaat tussen de steifte endebloei van cyanobacteriën.
Watzijn derisico'svan doorcyanobacteriën coproduceerde toxinesvoor heraquatisch ecosysteem?Voor
heteerst ismNederland meerjarig onderzoek uitgevoerd aanverschillendeonderdelen van devoedselketen(fvroplauktou, zoöplankton, mosselen envis)uihetveld en in het laboratorium omdezevragen te
beantwoorden. Deresultaten leiden totdeconclusiedat cyanotoxinesoveral mdevoedselketen tevinden
zijn ennegatieveejfectcn kunnen veroorzaken indeverschillendeorganismen.Toch blijkt het lastig visenvogelsterfte directtekoppelenaan eenbloeivan toxischecyanobacteriën, wantecuverband tassende
concentratie van detoxinesendegeobserveerde ejfccteu werd nietgevondcn.
Cyanobacteriën (blauwalgen of-wieren]
vormen een onderdeel van de natuurlijke fytoplanktonpopulatie en komen voor in allewateren. Het iseen zeerdiversegroep.Sommige
soorten vertonen een optimalegroei in nutriëntenrijke wateten zonder sterke stroming,
bij lage lichtintensiteit en temperaturen tussen 20 en 30°C.Daarom leiddede eutrofiëring
van veelNederlandse wateren tot hoge concentraties van cyanobacteriën in dezomer. Sommige cyanobacteriegeslachten,zoalsAnabaena,
AplianizomenonenMiaog'Stis,zijn in staat tot
vormingvan drijflagen -een verhoogde concentratie van cellen aan dewateroppervlakte en produceren toxines.Het meest voorkomendeen onderzochte cyanotoxine is het hepatotoxine(levertoxine) microcystine, wat bij
waterorganismen tot schadelijke effecten,
zoalsgroeiremming, leverschade en zelfs sterfte kan leiden.Tot op heden isdespecifieke rol
vancyanobacteriën en hun toxinesin het bijzonder bij desterfte van vissen en vogels
onduidelijk. Microcystine isvooral intracellulairaanwezigen wordt niet actief uitgescheiden.Om überhaupt effect te hebben, moeten
microcystines eerst worden opgenomen door
het inslikken van water -en fytoplankton, of
het eten van fytoplankton door bijvoorbeeld
zoöplankton ofmosselen.Viadeze route kunnen de toxines terecht komen in vissen of

vogels.Sommige cyanobacteriën zijn door hun
vorm (koloniesoffilamenten) en afmeting
slechtgraasbaar. Indien decyanobacteriën niet
ofnauwelijks worden gegeten, zal microcystinedus ookniet doordringen in het voedselweb. Inhet kader van het project 'Ecologische

Afo. 1:

Dit artikel presenteert de belangrijkste
resultaten: toxischecyanobacteriën (zoals
Microcystis)worden gegeten door filter feeders
en opgenomen in het voedselweb,degehaltes
aan microcystine in diverse voedselwebcomponenten zijn dusdanig hoogdat diverse negatieveeffecten op met namezoöplankton en vis te
verwachten zijn en tenslotte blijkt geen bewijs
tebestaan voorbioaccumulatie of-magnificatie.Uiteindelijk wordt een schatting gedaan of
de vis-en vogelsterfte kan worden verklaard
door microcystines.

IJsselmeer
Demate waarin verschillende types
sestondeeltjes door zoöplankton en mosselen
worden begraasd endaarmeedemate waarin
microcystines in hun predatoren terechtkomen, hangt afvan verschillende factoren, zoals
deeltjesaantallen, vorm,grootte en chemische
deeltjeseigenschappen, en de aanwezigheid
vanalternatievevoedselbronnen.Het natuurlijk voedsel(seston,met fytoplankton als
onderdeel) vanzoöplankton en mosselen werd
in het IJsselmeer op twee monsterraaien
geanalyseerd opzijn samenstelling. Slechts
maximaal eenderde van de sestondeeltjes
bestond uit fytoplankton. Indeloopvan het
seizoen nam het aandeel cyanobacteriën in het
fytoplankton toe tot 75 à90procent in septem-

Hetgemiddelde microcystinegehaltevan hetseston,opnveemonsterraaien (RZ enRN) in hetIJsselmeer inc
maandenjuni t/m oktober.

MC-gehalteseston(pgMC/gafdw)
1500

1000-

500-

1997

!RZ& RN

DRZ

1998

1999

RN
H20

10-2004 23

PLATFORM

bcr.Bijna altijd waren potentieel toxische
cyanobacterien aanwezig. Hun aandeel lag bij
gemiddeld 30à35procent van allecyanobactericdeeltjes, maar varieerdesterken konoplopen tot90procent.Depotentieel toxische
cyanobacterié'n behoorden tot de geslachten
Microcystis,Oscillatoria,Apliunizomenon,AnabaenaenCoelospliaerium.In bijna alle monsters
werd een wisselend aantal (één tot twaalf)
microcystines in het seston aangetroffen. De
seizoensgemiddelde microcystinegehaltes per
gram asvnj drooggewicht (AFDW)seston
varieerden van400Mg/gopdezuidraai in 1998
tot 1050ug/gopdenoordraai in 1997(zie
afbeelding 1).In 80procent van de zoöplanktonmonsters en 89procent van de mosschnonsters werden microcysrines (MC)gevonden.De
seizoensgemiddeldc microcystinegehaltes
varieerden van 63tot 211ug/gasvrij drooggewicht in het zoöplankton en van 2,3tot t2 ug/g
in de mosselen. Het microcystinegehalte van
demosselen lagsteeds veellager dan van het
zoöplankton.

Effecten op watervlo, driehoeksmossel en vis
Naast de bedreiging door toxines speelt de
beschikbaarheid van kwantitatiefen kwalitatiefvoldoend voedseleen belangrijke rol voor
degroeien conditie van deorganismen. Daarom zijn groeien populatiedynamische parameters van de watervlo en de driehoeksmossel
onderzocht met verschillende voedselcondities:aan dediertjes werd zowelnatuurlijk IJsselmeer- en Markermeer-seston als laboratoriumculturen vanzeer toxischeen minder
toxischeMicrocystis-stammen en groenalgen
alskwalitatiefhoogwaardigvoedsel""') aangeboden.Uit het onderzoek blijkt, dat het effect
(onder meer mortaliteit) van microcystine
afhankelijk isvan deverschillende toxiciteit
van verschillende Microcystis-stammen.De
reproductie vandewatervlocorreleerde niet

A/b. 2:

FilteringratesvanDaphnia^jalateavoorverschillendeklassenvangrootteencomponentenvanliftIJsselmeer-Jytoplankton.

Graas op (toxische) cyanobacterien

Dit komt overeen met de resultaten van
analysesop microcystinegehaltes in zoöplankton en mosselen uit het velden uit verderexperimenteel onderzoek5'.
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Om na tegaan ofde cyanobacteriedeeltjes
uit het IJsselmeer werdengegeten, werden
graasexperimenten uitgevoerd met de watervloDaphniagalateaende driekhoeksmossel
Dreissmapolymorpher.Zekregen onder meer
seston van het IJsselmeer aangeboden,
bestaande uit fytoplankton- en non-fytoplanktondeeltjes van verschillende
grootteklassen2''3'.Debegrazingvan de afzonderlijke deeltjesgroepcn (verschillende grootteklassen,cyanobacterien en overig fytoplankton) isweergegeven als'filtering rate'per dier
en uur.Afbeelding 2 laatzien dat zowel de
cyanobacterié'n als het overige fytoplankton
door dewatervlo worden gegeren.
Decyanobacterien lijken echter minder
effectief begraasd teworden dan het overige
fytoplankton, misschien omdatbij decyanobacterien moeilijk begraasbare soorten voorkomen.Dewatervlo lijkt eenvoorkeur te hebben
voordeeltjes kleiner dan 30urn. Daarentegen
verwijderen driehoeksmosselen cyanobacterien,overigfytoplankton en non-fytoplankton
ongeveer eveneffectief uit het water2'.Van
selectieopdeeltjesgrootte lijkt geen sprake.De
bacteriën worden overdegehele range- tot
ïooum-opgenomen (zieafbeelding 3).Dat betekentdattoxischecyanobacterien,alsze onderdeelzijn vanhet seston, welworden gegeren
doorzoweldewatervlo alsdedrichoeksmossel.
Deorganismen zullen daarom microcystine
kunnen opnemen.

direct met het microcystinegehalte van het IJsselmeerseston, wel met de hoeveelheid cyanobacterien.Natuurlijk sesron uit IJsselmeer en
Markermeer vormtgeenoptimale voedselbron
voorde watervlo.Cyanobacterien hebben vanwegehun lagevoedselkwaliteit negatieve
effecten op zoöplankton, ook alszeniet toxisch
zijn. Potentiële groeisnelheid, lengtegroei en
ei-productiewaren met natuurlijk voedsel
steeds lager dan met hoogwaardig voedsel2'.
Demosselen lijken aanzienlijk minder
gevoelig tezijn voor microcystine dan de
watcrvlo. Blootstellingaan desterk toxische
Microcysris-cultuurleiddeniet toteenverhoogde mortaliteit bij dedriehoeksmossel. Adulte
mosselen lijken in het algemeen weinig hinder
teondervinden van (toxische)cyanobacterien
alsvoer.Een negatiefeffect bestaat echter op
hetgraasgedrag endesterfte van larven2''3'-4'.
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Maar ook bestaateen aantal factoren, dieals
bescherming voorzoöplankton en mosselen
kunnen werken, onder ander veel non-fytoplanktondecltjes in het IJsselmeer-en Markermeer-seston, waardoor ook bij hoge cyanobacterié'dichtheden de fractie cyanobactericn in
het dieet laag blijft.

van grazers wel teverwachten is.Daarom zijn
leversvanbaars,posenspiering uit het IJsselmeer op microcystine en daaraan gerelateerde
leverschade (histologische afwijkingen) onderzocht. Inalleonderzochte vissen werd microcystinegemeten. Het gemiddelde microcystinegchalte van de leversverschilde per vissoort.
Spieringlcvcrshadden met 218,1pg/g asvrij
drooggewicht een significant hoger gehalte
dan de leversvan pos(53,8pg/gafdw) ofbaars
(24,5pg/gafdw). Het vetschil kan wellicht
worden gerelateerd aan verschillende voedselbronnen van devissoorten.Spiering iseenzoö-

Gebaseerd op de toxiciteitwaarden (groter
dan 100pg/gAFDWvoor adulte engroter dan
10pg/gvoorjuveniele vis)uit de literatuur
waren de microcystinegehaltes van seston,
zoöplankton, mosselen zo hoogdat intoxicatic

Afli. 4:

Microcystinegehalteenschadevan vislcvcrs.Deßehaltm vanhistologischafwijkende leverszijnzwartweergegeven.
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• levers met hist,aft vijkingen
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plankton-eter, en het zoöplankton in het IJsselmeerbevatterelatiefhogeconcentraties aan
microcystines.Posvoedtzich voornamelijk
met vlokreeften en muggenlarven, terwijl
baars van deonderzochte lengte behalve op
zoöplankton en andere ongewervelde ook op
visjaagt 5 .
Bij37procent vandevissen werd leverschadevastgesteld. Dehistologische afwijkingenzijn in drie categorieën ondergebracht:
ontstekingen, degeneratie/nectoseen dubieuzepathologische afwijkingen. Vandeze leverafwijkingen isniet bekend in hoeverreze
specifiek zijn vooracute ofchronische blootstelling aan cyanotoxines,ofookdoor andere
factoren veroorzaakt kunnen zijn. Geen van de
afwijkingen wasduidelijk gerelateerd aan
leversmet sterk verhoogde MC-gehalten (zie
afbeelding 4).
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Deresultaten tonen aan,dat microcystines
ookopde hogere trofieniveau's terecht komen:
80procent van dezoöplanktonmonsters,90
procent van demossclmonsters en 100procent
vandevislevetmonsters bevatten microcystine.Ditect gekoppeld aan deze resultaten speelt
devraag ofsprake kan zijn van bioaccumularie
ofbiomagnificatie. Bioaccumularie vindt
plaats alseen specifieke verbinding vanuit de
leefomgeving in het lichaam van een levend
otganisme wordt opgenomen, waarbij het
sneller wordt opgenomen en opgeslagen dan
afgebroken ofuitgescheiden. Biomagnificatie
ishet toenemen van deconcentratievan een
verbinding door doorgifte van het ene trofischeniveau naar het volgende. Aanwijzingen
voor het optteden van bioaccumularie ofbiomagnificatie van microcystine zijn niet gevonden.Degemiddelde microcystinegehaltes van
zoöplankton, mosselen en vislevets waren
steeds lager dan die van fytoplankton (zie
afbeelding 5).
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Relevantie
Uit het in 1997t/m 1999uitgevoerde onderzoekblijkt dat tijdens hetgroeiseizoen van
fytoplankton bijna altijd potentieel toxische
cyanobacteriënen hun toxines (microcystines)
in het IJsselmeeraanwezigzijn. De toxines
komen inde hogere niveau's terecht. Bioaccumulatie lijkt niet op te treden:de microcystincgehaltes opdehogere trofieniveau's zijn lager
dan in het fytoplankton/seston. Het onderzoek
toont aandat deblootstelling van hogere trofieniveau's aan microcystine afhankelijk isvan
het foerageergedrag op benthisch ofplanktisch
levendeorganismen. Bijde waargenomen
microcystineniveau's zijn opbasis van literatuurgegevens negatieve effecten te verwachten
opzoöplankton, visen vogels2'*'.In werkelijkheid kunnen dezeeffecten minder zijn, omdat
erfactoren zijn dieals beschermingsmechanismen kunnen werken.Het onderzoek kon geen
duidelijke directe verbanden tussen negatieve
effecten in het veldende aanwezigheid van
microcystine aantonen. Eenvoorbeeld is het
ontbreken van een relatie tussen leverschade in
vissen en het microcystinegehaltevan delevers.
Oraletoediening van microcystine,zelfs in
hogeconcentraties,leidde niet tot vissteftc.

Daarom valtaan te nemen dat devissterfte eerder kan worden verklaard door aanwezigheid
vanmeerderestressfactoren, zoals zuurstofloosheid en hogewatertemperatuur, pH-waarden en ammoniakgehaltes, tijdens debloei van
cyanobacteriën. Microcystine isin dezevisie
één vandefactoren diebijdragen aan vissterfte.
Microcystine dieisopgenomen door bijvoorbeelddedriehoeksmossel verdween echter vrij
snel weeruit het weefsel.Dit betekent dat
duikeenden diein dewinter foerageren op
mosselen niet aan microcystines worden blootgesteld.Gelet opdegemeten concentraties in
spiering,opresultaten uit het laboratoriumonderzoek2'en berekeningen indeliteratuur 1 ' is
sterfte van visetende vogelsniet waarschijnlijk,
maar welhet optreden van leverschade.Microcystineslijken duidelijk schadelijke maar sublethaleeffecten tehebben opdiversecomponenten van het voedselweb van het IJsselmeer.
Overdeoorzaakvandevogelsterfte kan
momenteel noggeenduidelijke uitspraak
worden gedaan.Devogels indeOostvaardersplassen toonden vorigjaar verlammingsverschijnselen, wateengevolgvaneen vergiftiging
dooreen ander cyanotoxine- het neurotoxine
anatoxine -kanzijn, eengifdat bijvoorbeeld

doordecyanobacteriënAphanizomenonofAnabaenajlos-aquae wordt geproduceerd.
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