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Nieuwe testmetvervuildewaterbodems
AandeUniversiteitvanAmsterdam iseennieuwesedimcnttestinontwikkeling metsedimentbewoncndcwatervlooien(chydoriden).Hiermeekaneendirectebepalingvandetoxiciteitvanwaterbodemswordengedaan. Hetiseenkortdurendetest(vierdagen)diemakkelijk ensnelisuittevoeren,
ookmetporie-o/oppervlaktewater.Detestheeftverschtllendcvoordelentenopzichtevandetestmet
Daphnia.
Hoeweldeafgelopen decenniahet
oppervlaktewater inkwaliteit toenam,gold
ditvaaknietvoorwaterbodems.Door bindingaanbodemdeeltjes kunnen sedimenten
grotehoeveelhedencontaminanten bevatten.Omeengoedeschatting tekunnen
maken vanderisico'svandergelijke vervuilingen voorecosystemen,bestaat behoefte
aanbetrouwbare bodemtests.Vervuild water
wordtvaakgetestmetbehulpvanwatervlooien(cladoceren)vanhetgenusDaphma
endanvoornamelijk metD.magna.Totop
heden worden dezeplanktonische dieren
ookgebruikt voorhettestenvanporiewater
uit sedimenten,waarbij specifieke karakteristieken vandat,voorhenongewone
milieu,geïntroduceerd worden.
OmdatDaphniageendeeluitmaakt van
defauna vanhetsediment,zoumenhet
gebruikvandezesoorten kunnen aanvechten.Eentestmetbodemdieren dieeven

EnkeleindividuenvanC.sphaericus.

makkelijk hanteerbaar zijn endierevens
gevoeligzijn voortoxicanten,isechternog
niet voorhanden, terwijl eendergelijke toets
meerzouzeggenoverdetoxiciteitvansedimentenenhetwerkelijke effect ervanopde
fauna. Bodemdieren waarvanmenkanverwachrendatzegeschiktzijn voor dergelijke
tests,zijn cladocerenuitdefamilieChydoridae.Dezedierenstaandoorhun benthische
levenswijze welindirectcontactmethet
sediment.BijdesectieAquatischeEcologie&
EcotoxicologievandeUniversiteitvan
Amsterdam,rond menthansdeontwikkelingafvaneenwater-ensedimenttestmet
tweesoortenuitditgenus,tewetenClrydorus
sphaericus(ziefoto)enPleuroxusaduncus. Het
uiteindelijke doel,datinmiddels metpilotstudiesgrotendeels isgerealiseerd,isomeen
makkelijk uitvoerbaresedimenttest teontwikkelenmetdezebodembewonende orga-

Chydoriden
ZowelP.aduncusalsC.sphaericuszijncosmopolietenkomen ooktalrijk inNederlandsewateren voor.P.aduncusleeft meerin
enophetsediment, terwijl C.sphaericusook
vaakzwemmend wordtaangetroffen. Beide
soortenzijn voorhunvoedselechter afhankelijk vanorganischeresten vanplantenen
dieren (detritus).Chydoridenzijn relatief
klein(maximaalongeveer0,6mm lang)
maardoorhuntalrijkheid vormenzij een
belangrijke schakelindevoedselketen.Zij
consumeren algen,detritusenbacteriëndie
ophetdetritus leven,terwijlzijzelfeen
belangrijke prooivormenvoor predatoren
zoalsandereevertebratenen(juveniele)vis.
Overdezeorganismen isweinigbekend;
bovendienzijn zijslechtseenenkelekeer
dooronderzoekersblootgesteld aan toxicanten.Ondergunstigeomstandigheden plantencladoceren zichparthenogenetisch voort,
dat wilzeggenreproductiezonder mannetjes.Depopulatiebestaat indiesituatie uitsluitenduitvrouwelijkedierendiediploide
eierenproduceren waarvoorgeenbevruchtingnodigisomzetelatenontwikkelen. De
aldusgeproduceerdedochterszijn genetisch
identiekaandemoeders.Zo'ngroepgenetischidenriekeindividuen wordteenkloon
genoemd.Inexperimenten meteenkloon
zijn eventueelgemetenverschillendus
alleentewijten aandeverschillende behandelingenennietaangenetischeverschillen.
Het lichaamvancladoceren wordt
omgeven dooreenhard chitine-omhulsel,de
carapax.Zijkunnen slechtsgroeien vlakna
eenvervellingwanneerdezenogzachtis.
Groeigebeurt dusschoksgewijs.Bijchydoridenkomen meestalvierstadiavoor,namelijk neonaat(netgeboren),individumet
gezwollenovaria(naéénvervelling),individumeteierenindebroedruimte(natwee
vervellingen)enindividu merlegebroedruimreentweeneonaten (nadrievervellingen).Perkeerwordenmeestaltweejongen
geboren,onderextremestress-condities
somséén.Bijongeveer 20°Ckaneenchydorideomdedageennieuwbroedselproduceren.Deneonaten (netgeborenjongen)zien
eruiralsminiatuur adulten.Vanneonaattot
reproducerendeadultduurt ongeveer vijf
dagen,hetgeenrelatiefkortistenopzichte
vanDaphnia.

Ontwikkelingvande testopzet
Inhetinditartikelbeschreven project
wordternaargestreefd omacute (kortdurende)enchronische(langdurende) toxiciteitstoetsen teontwikkelen metchydoriden.
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Voorbeeldvaneendosis-ejfectrelatievoorkoper,weergegevenvoorP.aduncus(blauw)enC.sphaericus(rood).
Inzet:kleinetestbakjesvoordeacutetest(links),96-wells platenvoordechronischetest(rechtsonder)eneenkweekeenheid(rechtsboven).
Eerstmoestechtereenkweekprotocol wordenopgezet.Hiertoewerddeinvloedvan
verschillende factoren als temperatuur,
kweekmedium,voedselsoort en hoeveelheid,
bepaald.Hierbij isdebenodigdekennisen
vaardigheid opgedaan.Nadat verschillende
kwekenmetsucceswarenopgezet,werden
demeestgeschikteomstandigheden voor
hetuitvoeren van tests onderzocht.
Voordeontwikkeling vandeacutetestis
onderzocht welkeparameters geschikt zijn
omalskenmerken tegebruiken indeexperimenten,enhoelangeendergelijke testzou
moetenduten.Uiteindelijk isgekozenvoor
eentestduur van96uur.Metdeze testduur
blekenzowel'overleving'alsdesubletale
patameters 'lichaamsgroei'en'ontwikkeling'zeerbruikbare resultaten opteleveren.
Metdeparametet 'ontwikkeling' wordt
bedoeld inwelkontwikkelingsstadium ten
aanzien vandereproductiededierenzich
bevinden,zoalshiervoorbeschreven.Deze
kortdutende test isverderontwikkeld met
sediment.Daarvoormoest eersteenmethodegevondenwotdenomdedierenna afloop
vandetestweeruit hetsediment tevootschijn tehalen meteenefficiëntie diehoog
genoegisomvetantwoord conclusieste
trekkenuitderesultaten,namelijk meer dan
80procent.Eenspeciale'floatation' techniek
ishiervoorontwikkeld.Metdeteruggevondendieren kangroeienoverlevingworden
bepaald.
Dechronische test,dienoginontwikkelingis,biedtdemogelijkheid omdedieren

individueel tevolgenindetijd doordatze
apart ineen testeenheid worden gehouden.
Hierdoor kanveelextra informatie wotden
verzameldzoalsleeftijd van volwassenheid
(stadium 3),tijdstip vaneetste reproductie
(stadium 4),aantaljongen perdiereneiontwikkeltijd.Hierin kunnengrote verschillen
bestaan,alnaargelangde omstandigheden.
Eenbelangrijke parameter dieveel informatiegeeft ovetdepotentievaneenpopulatie
endienaenkelewekenbepaald kan worden,
isdepopulatiegroei-parameter rmax.

Validatie van de tests
Omtekijkenofdeontwikkeldetestsook
voldoen wanneergiftige stoffen aanwezig
zijn,zijn detestsuitgevoerd inaanwezigheidvanmodeltoxicanten, inditgevalde
zwaremetalenkopetencadmium (validatie
vandetest).Koperencadmium blekenopde
tweeverwantesoortencladoceten heelverschillendeeffecten tehebben waarschijnlijk
doordatdezemetalen via velschillende
mechanismen toxischzijn.Zohad koper
geensublethaleeffecren opC.sphaericus,
maarwelopP.aduncus. Cadmium had in
tegenstelling totkoper welopbeidesoorten
subletaleeffecten. Uitdetestsmet koperen
cadmium bleekC.sphaericuseengevoeliger
organismedanP.aduncuswaarvaneenvoorbeeldwordtgegevenindeafbeelding voor
koper.Hierwordtdeoverlevingweergegeveninaanwezigheid vaneen toenemende
koperconcentratie.Resultaten vanexperimenten metdezebeidesoortenvullenelkaar
derhalveaan.Aandevalidatievandelangdurende testwordt noggewerkt.

Vanverschillende locatiesweidoppervlakte-enporiewater bettokken omdetests
tevalideten.Ookwerdenverschillendesedimenten betrokken vandiversewelen niet
vervuilde locaties.Metdezeveldwaterenen
sedimenten werden96-uursexperimenten
uitgevoerd.Desubletaleparametersgeven
indezeexperimenten vaakmeer informatie
dandeparameter ovetlevingomdatgroeien
ontwikkeling meestalgevoeliger bleken.
Waaroverlevinggeenverschiltussen behandelingen teziengaf, blekendesublethale
effecten welaanwezig,ofgavengrotere effecten tezien.Dit isbelangrijke informatie
omdat eenreductieingroeien ontwikkeling
meestaleenreductieinreproductie tot
gevolgheefr zodareentoxicanteengroot
negatiefeffect opeenpopulatie kan hebben.
Wanneeralleennaatoverlevinggekekenzou
worden,zouden dezeeffecten verborgen
blijven.

Voordelen
Denieuwontwikkelde testshebbenverschillendevoordelen tenopzichtevantests
met bijvoorbeeld Daphnia.Dezevoordelen
kunnen kostenbesparend werken.Zoishet
relatiefgemakkelijk omdedieren tekweken.
Hietvoor isslechtseengering oppervlak
nodig,Ookisdelevenscyclusrelatiefkort.
Omdat dedierenzokleinzijn,zijn slechts
kleinehoeveelheden sedimenten water
nodigvoordetests.Bovendienzijngeen
ingewikkeldebehandelingen vanhetsediment nodigomeentestuit tevoetenzoals
hetvetkrijgen vanporiewater,omdat dedierendirectophetsedimentgezet kunnen
wotden.Daardoorwordendedieren blootgesteldopeenwijzedierepresentatiefis voor
dieren dieopsedimenten voorkomen.Deze
subleraleparameters zullen derhalveeen
betet beeldgevenvanheteffect vantoxicantenopdefauna daneentestmet pelagische
dieren, f
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