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Eutrofiëring wordt tegenwoordig steeds meerbestreden dooreen combinatie van vermindering van de
uiitnëiitenbelasnug [bottom-up management) enactiefbiologisch beheer(top-down management).
Bijactie/biologisch beheerspelen vooral tweeejjiciëutegrazers, dewatervlo
Daphnia endedriehoeksmossel Dreissena een potentieel belangrijke rol.Tot nu roeweid actie)biologisch beheer in Nederland met wisselend succes uitgevoerd. Om de kans vanslagen van deze
beheersmaatregel tevergroten werden meen project, dat doordeNWO-Technologicstichting STW
gefinancierd werd, twee biotoetsen ontwikkeld waarmee van tevoren voorelkgewenst water typeeen
goede inschattinggemaakt kan worden van deeffectiviteit van deze tweegrazers bij het verlagen van
deconcentraties aan zwevende deeltjes. Voorhet meten van selectievegraas werdgebruikgemaakt
van eenspeciaal voorjytoplankron ontwikkelde flowcytometer (deEurOPA) met eengroot bereik aan
te meten deeltjes (0.5-500 urn .
Het meeste oppervlaktewater in Nederland isondanks alle fosfaatreducerende maatregelen nogsteeds troebel door een hoge
algenbiomassa, met name van cyanobacteriën.
Vooralhet overheersen van deze bacteriën is
ongewenst, omdat hierdoor de functies van
het water voor recreatieenvisserij,maar zeker
ookdedrinkwatervoorziening worden
bedreigd. Bij het terugdringen van de eutrofiëringzougestreefd moeten worden naar een
doorzicht in het zomerhalfjaar van 100-150
cm2).Het lagvoorde handdat mendeeutrofiëring ineerste instantie voornamelijk bestreed door de nutriëntenbelasting te verminderen.Vanafdejaren zeventig echter werden
pogingen ondernomen om dit 'bottom-up'
management aan te vullen met actiefbiologisch beheer (top-down management)^).
Onderzoek toonde aan dat onder sommige
omstandigheden Daphnia-soorten en/ofde
driehoeksmossel Dreissenade algenproductie
effectief konden controleren, terwijl de nutriëntenbelasting gelijk bleef Aanvullend actief
biologisch beheer wasechter lang niet altijd
succesvol7).Om van tevoren eengoede inschatting te kunnen maken ofactiefbiologisch
beheer een effectieve beheersmaatregel zou
zijn, iseengoed inzicht nodig in het selectieve
graasgedrag vandemeest efficiënte grazers in
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dewaterkolom (Daphnia enDreissena)op het
aanwezige fytoplankton.
Graasonderzoek werd tot op heden voornamelijk uitgevoerd door aan natuurlijk meerseston (algen,derritus,bacteriën) radioactief
gelabelde algen toe te voegen.Door verschillende technische problemen dieaan deze
methode inherent zijn (sterke verschillen in de

A/b.

mate van labellingvan verschillende typen
voedseldeeltjes) leverdedit type onderzoek
weinig betrouwbare informatie opover het
selectiefeetgedrag vandegrazers.In een door
STWgefinancierd onderzoek is gebruik
gemaakt van deEurOPA flowcytometer6). Het
gebruik hiervan lostdeze problemen op,
omdat het met deze methode in principe
mogelijk isallesestondeeltjes één vooréén te
tellen en te categoriseren opgrootte en aard.
Hierbij wordt, in plaatsvan deopname van
deeltjes doordegrazers temeten zoalsdit bij
radioactieve labellinggebeurt,gekeken naar de
snelheid van het verdwijnen van deeltjes uit
het water.

De grazers
Bij het weer helder maken van troebel
oppervlaktewater spelenzoalsgezegd vooral de
watervlo Daphnia en dedriehoeksmossel Dreissenapolymorpha een belangrijke rol.Groteen
middelgrote Daphnia-soorten, zoals Daphnia
magna,Daphniapulicariaen Daphniagaleata,
zijn zeer efficiënte begrazers van het natuurlijkeseston (algen,bacteriën, detritus).Demeesteactiefbiologischebeheersmaatregelen zijn
gebaseerd op het verhogen van de populatiedichtheden van grote Dapftnia's endus van de
graasdruk3)j. InNederland worden ookdedriehoeksmosselen gezien alsdieren die inzetbaar
zijn alsbiomanipulatiemiddel in meren om de
biomassa van algen teverminderen?).Dit heeft
echter tot nu toenogniet geleid tot een grootschalige toepassing,omdat nog onvoldoende
kennis bestond over het foerageergedrag van
deze mosselen.

De flowcytometer
Ineen flowcytometer worden deeltjes individueel in een vloeistofstroom door éénof
meer laserbundels geleid.Op het moment van
passagedoor een laserbundel verstrooien de
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deeltjes het laserlicht en worden tevens eventueel aanwezige pigmenten geëxciteerd, waardoor fluorescentie wordt uitgezonden. Deze
signalen (lichtverstrooiing en fluorescentie)
worden gemeten met behulp van fotomultipliers.Designalen worden gekwantificeerd en
op basisvan dezesignalen kunnen deeltjes
optisch geklassificeerd worden. Dit proces is
weergegeven in afbeelding ï.Het te analyseren
monster wordt toegevoegd in het midden van
een vloeistofstroom. Het monster wordt hierdoor hydrodynamisch gefocust, waarbij de
vloeistofstroom met daarin dedeeltjes bij passagedoor de laserbundel circa 30um in diameter is.Bij laserbundels met licht in het zichtbaregebied worden depigmenten van
fytoplankton geèxciteerd. Excitatievan chlorofyl-a leidt tot rode fluorescentie (> 650nm).
Excitatie van overigepigmenten leidt voor het
grootste deel tot energteoverdracht naar chlorofyl, hetgeen ook tot rode fluorescentie leidt.
Sommige pigmenten, waaronder fycoeryrhrine,geven voldoende fluorescentie (indit geval
oranje) om apart gemeten te worden.Dehoeveelheid chlorofyl-a, overige pigmenten en de
verhouding tussen chlorofyl-a en de overige
pigmenten zijn de basis om groepen van fytoplankton te kunnen onderscheiden. Recentelijk wordt vootal in het mariene milieu de
flowcytometrie steeds vaker toegepast voor
aquatisch-ecologisch onderzoek en voor het
klassificeren van algen ofgroepen van algen8).
Voor heronderzoek vanSTWisdeEurOPA
flowcytometer gebruiktsi. Deze flowcytometer
werd speciaalontwikkeld voor deanalyse van
algen in oppervlaktewater. Hiervoor waseen
voorwaarde dat ookgrote cellen en kolonies
vancellen kwantitatiefgeanalyseerd zouden
kunnen worden. Dit isbereikt doorzowel een
cuvet tegebruiken met een diameter van één
millimeter alsdoor dedataverwerking zodanig
teontwerpen dat zowelkleine(0.5pm)alsgrote(tot circa 500pm in diameter en enige milli-
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DecjraossnelheidvanD.magna en D.galeatax hyalina opdiatomeeënen
groenalgenoptweemeetdagen.

meters lang) deeltjes verwerkt kunnen
worden.Van dedeeltjes wordt gemeten hoe
langzezich in delaserbundel bevinden.
Omdat desnelheid vandedeeltjes constant is,
kan hieruit hun lengte berekend worden.

Selectieve graas door Daphma
Gedurende de laatstejaren isvrij veel
bekend geworden over het voedselgedrag van
Daphnia-soorten. Op basis van experimenten
en functioneel morfologisch onderzoek bestaat
thans een vrijgoed beeld overde kwalitatieve
aspecten van de voedselselectie.Deze berust
voornamelijk opdeefficiëntie waarmeedeeltjes van verschillende groorre en vorm opde
zeefpoten indecarapaxruimte worden ingevangen en vastgehouden en opde efficiëntie
waarmeezevanafdezezevennaar de mond
worden getransporteerd. Selectie in engere zin
vindt niet plaats en reuk, smaak ofvisuele
selectiespelen dan ookgeen rol.Deselectie
berust in deeersteplaatsop degroorte en in de
tweedeplaats opdevorm vandedeelrjes. De
aard vandedeeltjes (algen soort, bacteriën,
detritus) speelt hierbij geen rolvan berekenis.
Deondergrens van dedeeltjes die vastgehouden kunnen worden isniet helemaal duidelijk,
maar ligt waarschijnlijk tussen de0.3en 1 urn
en varieerr met desoort en degrootte van de
Daphnia's.Demaximalegrootte van de deeltjes
dieopgenomen kunnen worden, hangt afvan
deventrale carapax opening en isdus afhankelijk van degrootte van de Daphnia.
Daarover dekwalitatieve aspecten van
voedselselectie alveelbekend wasen selectie
vooralaangrijpt opdegrootte van de deeltjes,
richtte het onderzoekzich vooral opde kwantitatieveaspecten vanvoedselopnamedoor de
watervlo:graassnelheden opdeeltjes van verschillende grootteklassen en verschillende aard
in relatie tot hun beschikbaarheid in het
milieu.Opbasis hiervan iseen protocol voor
een graastoets ontwikkeld.

Biotoets met Daphnia
Deontwikkelde biotoets behelst een eenvoudigopgezettegraas-analysediein het laboratorium wordt uitgevoerd. Detoets meet de
potentiële graas,dar wilzeggen het deel van
het seston dat begraasd kan worden wanneer
het aantal grazers niet beperkend zouzijn. De
resultaten geven dus een indicatie van wat zou
gebeuren met desestonconcentratie en met de
grootteverdeling van het seston na bijvoorbeeld een biomanipulatie alshet wegvangen
van zoöplankton-etende vis(actiefbiologisch
beheer).Door middel van flowcytometrische
analyse van de monsters ishet mogelijk om
voor iedere fytoplanktongroep (cyanobacteriën,cryptofyten, groenalgen met diatomeeën,
detritus) degraasdruk tebepalen.De biotoets
zelfiseenvoudigvanopzet en kan uitgevoerd
worden door bijvoorbeeld waterbeheerders. De
analysevan de monsters isechter wel afhankelijk van debeschikbaarheid van een flowcytometer van het typeEurOPAsM.
Degraasmetingen worden uitgevoerd met
een bekend aantal Daphnia'svaneen bepaalde
grootte in een bekend volume. Resultaten
worden uitgedrukt in ml/graasdruk per Daphniaper dag en kunnen daarom vertaald
worden naar veldsituatics met een bekend
aantal Daphnia's.Debiotoets wordt uitgevoerd
in viervoud in een volume van 150ml.Aan de
controles worden geengrazers toegevoegd.
Aande overigeerlenmeyers wordt een vast
aantalgrazers toegevoegd.Na 24uur worden
alleerlenmeyers bemonsterd ende monsters
gefixeerd. Dezeworden geanalyseerd opde
genoemde flowcytometer. Permonsrer worden
20000deelrjes geanalyseerd.Detoets werd uitgevoerdmet Daphniamagnaen Daphnia^aleataxhyalina.In afbeelding 2 isdegraasdruk als
functie van degrootte van dealgen weergegeven.Op basis van dezogeheten time-offlight meting van deEurOPA flowcytometer
zijn dedeeltjes ingedeeld in tien grootteklasH i O I 23-2002
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Gemiddelde_graassnelheid (± SE), in ml/mg mossel drooggewicht per uur,
van volwassen mosselen op cyatiobactené'n, anderjjitoplankton (Other Phyto)
en detritus uit Zwemlust.
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Het percentage deeltjes van drie sestongroepen (cyanobacteriën, anderjjitoplankton en detritus) dat beschikbaar is (aan het be^in van degraasexpe riment, zwarte balken) en het percentage deeltjes van die groepen dat uit het
water verdwijnt (witte balken] tijdens een cjraasexperiment met volwassen
mosselen op seston uit Zwemlust.

sen.Uit deafbeelding blijkt duidelijk dat
graasdruk zowelafhankelijk isvan degrootte
van dewatervlo alsvan degrootte van de te
eten deeltjes. Daar in deze experimenten
gebruik gemaakt wordtvanevenoude D.magnaen D.,galeataxhyalina(acht dagen),waren
degebruikte D.magnaveelgroter (2.0à2.5
mm) dan de D.cjaleataxhyalina(circa 1.2 mm).
Daardoor wasdegraassnelheid van D. magna
veelhoger dan dievan D.cjaleata xhyalina.De
relatievegraasdruk over de verschillende
grootteklassen voedseldeeltjes vertoonde echterslechts kleineverschillen.DekleinereD.
^aleataxhyalinagraast efficiënt opdeeltjes in
degrootterange van 0-1tot 6-7 um, terwijl de
grotere D.magnaop iersgrotere deeltjes in de
range van o-r tot7-8en9-10 pm efficiënt fourageert.Dehoogste graassnelheden werden
gemeten voordeeltjes in degrootte range van
2-7pm.Detest isgoed reproduceerbaar
(afbeelding 3).Dit isvanbelangin verband
met de vergelijkbaarheid vande resultaten
tussen verschillende tijden en monsterlokaties.Grote verschillen in het selectiefgraasgedrag van de tweesoorten bestaan niet. Daar
Daphnia magnaalgemeen verkrijgbaar isen
makkelijk tekweken, verdient het de voorkeur
de toets met Daphnia magnauit te voeren.

Selectieve graas door driehoeksmosselen
Selectievan sestondecltjes bij mosselen
vindt plaats opde kieuwen, waarbij niet eetbaredeeltjes door middel van pseudofaeces uit de
mossel worden verwijderd. Eetbare deeltjes
worden overdekieuwlamellen naar de mond,
diezich achterin demosselbevindt,getransporteerd.
Het graasexperiment werd uitgevoerd met
natuurlijk sesron uit PlasjeZwemlust (ProvincieUtrecht, bij Nieuwersluis).Dir seston
bestond naast detritus deeltjes vooral uit dia-
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tomeeën (> 15.000cellen/ml, gedomineerd
doorAstenonella(>51.000cellen/ml).Zowel
groenalgen (50%Chlorococcalesen 50% Chlantydomonas)alscyanobacteriën (80%Psettdo-anabaena,restlossecellen vanallerleisoorten) kwamen ongeveer drie maal zoweinig voor.De
gemiddeldegraassnelheden tussen verschillendedeeltjesgroepen uit Zwemlust waren significant verschillend (afbeelding 4).Mosselen
vertoonden de hoogste graassnelheden op
cyanobacteriën ende laagste graassnelheden
opdetritus (niet-fluorescerende deeltjes).
Indien het percentagebeschikbaredeeltjes van
iederesestongroepgeplaarst wordt naast het
percentage begrazing op iedere sestongroep,
dan isduidelijk tezien dat demosselen een
sterke voorkeur hebben voor cyanobacteriën en
ander fytoplankton boven detritusdeeltjes
(afbeelding 5).Cyanobacteriën worden zeer
sterk positiefgeselecteerd, terwijl detritusdeeltjes zeersterk worden afgewezen. Op basis van
dezeresultaten werd een protocol vooreen
graastoets ontwikkeld.

Voormeerinformatie overhetverrichtenvan
biotoetsenkuntucontactopnemenmet:Miguel
DionisioPiresvanhetNIOO:(0294)z}9409.
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