ACTUALITEIT

CYLINDROSPERMOPSISRACIBORSKII KAN ZEER TOXISCH ZIJN

Tropischeblauwwier in
Nederland aangetroffen
InhetNederlandseoppervlaktewaterwordenregelmatig uitheemseplantenaangetroffen, meestal
zogehetenhogereplanten,zoalswaternavel,waterslaenwaterteunisblocm.Minderbekendisdat
hetzelfdegeldtvoorlagereorganiimen,zoalsalgen.Detropischeblauwwiersoort
Cylindrospermopsisradborskii lijkt bezigaaneenwereldwijde opmars.Indezomersvan 1999en
vorigjaar isdesoortindeAmstelvcensePoe! massaalaangetroffen.Sommigepopulatiesvandeze
soortkunnenzeertoxischzijn.HetHoogheemraadschapvanRijnlandwilcollega-waterbeheerders
waarschuwenvoordemogelijkheid vanbloeivanC.raciborskiiinNederland.
HetpkssengebiedvandeAmstelveense
Poelligt ten westenvanAmstelveen en ten
zuidoosten vanhetAmsterdamseBos.Het
bestaatuiteenaanvoer-watergang de
Hoornsloot/Landscheidingsvaartentwee
plassen:deGrotePoelendeKleinePoel. De
plassenzijn ontstaandoorontvening.De
Amstelveense Poelbehoort totdemeest
voedselrijkeplassen binnen het beheersgebiedvanhetHoogheemraadschap vanRijn-

land.Zoalsbekend wordteen voedselrijk
watersysteemgekenmerkt door hogeconcentraties aanstikstof fosfor en chlorofyl-a.
Stikstofen fosfor zijn voedingsstoffen voor
algenenwaterplanten enchlorofyl-a iseen
maatvoordegroeivandealgen.
Momenteel ismen bezigte bekijken
welkemaatregelen genomen kunnen wordenomvandeoverdadigealgengroei afte
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komen endewaterkwaliteit teverbeteren.
Omdewaterkwaliteit tekunnen volgen
wordtophet laboratorium vanhetHoogheemraadschapvanRijnland naastchemisch ookbiologisch onderzoek uitgevoerd.
Eenonderdeel vandit biologisch onderzoek
isonderzoek naaralgen (fytoplankton). Fytoplankton isplantaardigzwevend plankton
eneenverzamelnaam voordiversegroepen
zoalsblauw-groen-,kiezel-en goudwieren.
C. raciborsliibehoort totdedraadvormende
blauwwieren, dieoverhetalgemeen vrij
makkelijk teherkennen zijn (ziefoto).
Karakteristiekzijn deheterocysten (speciale
cellendiestikstofkunnen fixeren onder
aërobeomstandigheden),diezichaanée'nof
beideuiteinden vandedraad vormen.De
akineten (cellendieeenrolspelenbijoverwinteringenoverbrugging van ongunstige
omstandigheden) zijn ovaalofcylindervormigenworden meestaldicht bijdeuiteindenvandedraadgevormd.Deherkenning
wordt moeilijk alszoweldeheterocysten als
deakineten ontbreken.
Desoortisindezomer van 1999 tijdens
hetmicroscopisch bekijken vanhet fytoplankton vandeGrotePoelmassaalwaargenomen.Vorigjaar zijn tellingen verricht aan
gefixeerd materiaal vanzoweldeGrotealsde
KleinePoel.Hieruit bleekdatde fytoplankton injulienaugustus indeGrotePoelvoor
70tot80procentenindeKleinePoelvoor50
tot60procentbestond uit C.raciborskii.De
oorspronkelijke voorveenplassen karakteristiekeblauwwierdraden vangeslachtenals
Limnothrix enPseudanabaenalijken door
C.raciborskiitezijn verdrongen.Ookdraden,dienetalsC.raciborskiistikstofkunnen
fixeren krijgen geenkans.Vanafseptember
neemt deaanwezigheid vanC.raciborskiiaf
enkerendeoorspronkelijke blauwwierdradeningroteaantallen terug.

C.raciborskiiisin 1912beschreven alsAnabaenaraciborskii(doorWoloszynska)en
afkomstig uit eenmonster vàneenkleine
poelincentraalJava(1899-15100). Daarna isde
soortgevonden in tropischeofsubtropische
Dezejoto'szijn^jemaaktvanmonsterwateruitdeGrotePoel.Omeenideetekrijgenvandeafmetingen:devegetatievecellenzijnongeveer1,5[lmbreed. 1.Cylindrospermopsisradborskii, 2.Aulacoseira(kiezelalg), 3. blauw- gebieden vaniedercontinent.Ookkomener
steedsmeergegevensovervindplaatsen in
wier(rondekolonie).
gematigde strekenvanNoord-Amerika en
Europa.InEuropakannu na Griekenland,
Spanje,Frankrijk, Oostenrijk, Hongarije en
Duitsland ookNederland aanhet rijtje van
vindplaatsen toegevoegd worden.
i

Demeestnoordelijke vindplaats voor
zoverbekendisdeLieps,eenmeerinNoordDuitsland indebuurt vanBrandenburg.De
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Nahetincident werdC.raciborskiigeïsoleerd uirhet waterreservoir opPalmIsland.
Naonderzoekbleekdesoorr,diedaarvoor
niet bekendstond alstoxisch,ernstig hepatoxischvoormuizen tezijn.Laterwerd duidelijk dathethiergingomC.raciborskii.

soort kannormaal inwatergroeien waarvan
detemperatuur hoger isdan 2o°C. Eenareaaluitbreidingwordtdaaromwelgezienals
eengevolgvanhetzogenaamde versterkte
broeikaseffect. Eenanderemogelijkheidis
datdenoordelijke populatieszichgaan aanpassenaanlagere temperaturen.

Beruchte soort
Leverontsteking

Hoeleukhetvooreenonderzoeker ookis
omeennieuwesoortaantetreffen, massale
aanwezigheid vanC.raciborsküisvooreen
waterbeheerder niet ietsomblijmeetezijn.

EenuitbraakvaneenziekteopPalm
Islandin Noord-Queensland (Australië)
wordtinverbandgebracht metC.raciborskii.
Hetgingomeenvormvan leverontsteking.
Deuitbraakvandeziekte trad op,enkele
dagennadat deSolomon Dam,eendrinkwatervoorzieningvoorhereiland,wasbehandeldmet kopersulfaat omeen algenbloei
onder controletekrijgen. Kopersulfaat veroorzaakt lysisvanblauwwieren waarbij
(toxische)bestanddelen uitdecellen vrij
kunnen komen.

Vanwegehet feit datsommige stammen
toxischkunnen zijn,zijn neigingrorwaterbloeienhetfeitdathij inzoveelverschillendewateren(ookbrakke)voorkan komen
behoort C.raciborskiirotdemeest beruchte
blauwwiersoorten.Datdesoortzichzogoed
kanhandhaven, istoeteschrijven aan factorenalsdrijfvermogen (dankzij degasvacuo-

lenindecellen),tolerantievoorweiniglicht,
demogelijkheid ominrerne fosfaatbronnen
aantebrekenenstikstoffixatie. Ookisde
soortbestand tegengraasdoor zoöplankton.
Deblauwwiersoort kanmetsucceslangs
rivierwegen reizen.Bovendien kunnen de
resistenteakineten diedesoort produceerr
doorbijvoorbeeld vogelsverspreid worden,
waarbij indenieuweomgevingweer nieuwe
draden kunnen ontstaan.
DeaanwezigheidvanC. raciborsküinde
AmstelveensePoelheeft vanwegebovenstaandedaaromalleaandacht. %
met dank aan
Lindavanden Hove
(Hoogheemraadschap van Rijnland)
Voormeerinformatie:(071)573 0331 (nietop
vrijdag)
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